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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Entidades de Pato 
Branco criam cartilha 
orientando sobre 
doações sociais
Na sexta-feira (5), entidades de Pato 
Branco que fazem parte do grupo 
‘Empreendedores da Solidariedade’ se 
reuniram na Casa da Indústria para lançar a 
‘Cartilha Orientativa para Doadores Sociais’. 
Intenção do documento é que a população 
leve em conta alguns critérios antes de 
doar, a fim de garantir o uso correto de 
recursos utilizados em causas sociais. PÁG. 5

CP decide pela continuidade das 
investigações do Caso Cantu
Na tarde dessa sexta-feira (5), os vereadores membros da Comissão Processante (CP) 
protocolaram na Câmara Municipal de Pato Branco o parecer sobre o Caso Cantu. Após 
a análise da defesa, a CP decidiu prosseguir a apuração da suposta infração político-
administrativa cometida pelo prefeito de Pato Branco, Robson Cantu (PSD). Na próxima 

semana a CP se reunirá para definir as próximas diligências. PÁG. 3

MULHERES PARTICIPAM DE CURSO SOBRE REAPROVEITAMENTO 
DE ALIMENTOS EM SÃO JOÃO

Promovida pelo Centro Espírita Iluminar de Chopinzinho, a capacitação ocorreu há poucos dias em sua primeira 
edição. A ideia é que outros cursos sejam realizados com famílias também de Coronel Vivida, Chopinzinho e São João, 

municípios atendidos pela organização com a entrega de cestas básicas. PÁG. 7

CIDADE

ALMANAQUE

GEAstro 
divulga 
vencedores de 
competições 
do Tecsul PÁG. 6

Escola de 
tecnologia 
qualifica 
jovens do 
Paraná
Iniciativa da Viasoft em 
parceria com prefeituras, 
o objetivo do projeto 
é contribuir com a 
empregabilidade dos 
municípios e formar 
talentos para um 
mercado crescente, que 
tem alta demanda de 
profissionais. PÁGS. 14 E 15

Claudete Likes Penteado
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Assessoria
O Legislativo reuniu-se para 

sessão extraordinária nessa sex-
ta-feira (5), com o objetivo de de-
liberar sobre o Projeto de Lei nº 
171, de 2021, que tramitava em 
regime de urgência. 

Aprovado em primeira vota-
ção, o Projeto, de autoria do Exe-
cutivo, autoriza a abertura de cré-
dito especial de R$ 615.384,36, 
para o pagamento da concessão 
de subsídio tarifário ao Transpor-
te Público Coletivo do Município 
de Pato Branco, em virtude do dé-
ficit financeiro enfrentado pelo 
Consórcio Tupã, no valor de R$ 
4.102.562,32, relativo ao perío-
do de agosto de 2020 a agosto de 
2021, o qual será pago em 20 par-
celas mensais consecutivas. O va-
lor aprovado pelo projeto, refere-
-se as parcelas de 2021. 

Consolidação das leis
Também foi aprovado em pri-

meira votação o Projeto de Re-

solução nº 3, de 2021, de auto-
ria da Mesa Diretora da Câmara 
- composta pelo presidente, Joe-
cir Bernardi (PSD); vice-presiden-
te Claudemir Zanco (PL); primei-
ro-secretário Lindomar Brandão 
(DEM); e segunda-secretária Tha-
nia Caminski (DEM) - acrescentan-
do um novo capítulo no Regimen-
to Interno da Câmara Municipal, 

que dispõe sobre o procedimento 
especial de tramitação de projeto 
de consolidação de leis.

Desde maio deste ano, a Co-
missão Especial de Revisão e Con-
solidação das Leis do Município 
de Pato Branco está trabalhan-
do para realizar a consolidação 
das leis municipais. Atualmen-
te, Pato Branco possui 5.975 leis 

ordinárias, de 1953 a 2020, das 
quais estima-se que serão revo-
gadas 4 mil, por terem perdido a 
vigência, o objeto ou terem sido 
revogadas tacitamente. Todo o 
processo de Consolidação envol-
ve diversas etapas, sendo a apro-
vação da Resolução, uma neces-
sidade para o prosseguimento 
dos trabalhos. 

População 
começa 
a receber 
atendimento 
jurídico 
gratuito na 
Alep
Alep

É comum a população pro-
curar os gabinetes parlamenta-
res em busca de apoio jurídico. 
Mas, impedidos de realizar tal 
contribuição para a sociedade, 
os deputados estaduais e a As-
sembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) buscavam uma alternativa 
para poder ajudar àqueles que 
necessitam da Justiça para resol-
ver algum problema. Pensando 
nisso, em setembro foi inaugura-
do, na sede do Poder Legislativo, 
um posto de atendimento da De-
fensoria Pública do Paraná.

A parceria entre as duas ins-
tituições é parte de um projeto 
piloto de descentralização e fun-
ciona como um braço da Defen-
soria, e que pretende aproximar 
ainda mais a população carente 
da justiça gratuita e também da 
Assembleia Legislativa. “É uma 
forma de ampliar o acesso demo-
crático à justiça. Pessoas que não 
podem pagar por um advogado 
e que, às vezes, só precisam ser 
acolhidas e orientadas”, destaca 
o presidente do Legislativo, o de-
putado Ademar Traiano (PSDB). 
“Essa implantação deveria acon-
tecer em 2019, mas acabou adia-
da em razão da pandemia de Co-
vid-19. Mas a partir de agora, 
vamos poder dar essa contribui-
ção para quem nos procura no 
dia-a-dia”, acrescenta o primeiro 
secretário, deputado Luiz Clau-
dio Romanelli (PSB).

Demandas que já começa-
ram a surgir. Quando soube que 
o posto já estava funcionando, 
a artesã Rosi Maria de Oliveira 
correu para buscar orientações. 
Ela reclama de uma cobrança 
indevida na conta de água. Foi 
orientada e encaminhada ao Jui-
zado Especial. Saiu satisfeita. “Eu 
só precisava de uma orientação 
mesmo. Não sabia onde buscar 
ajuda, porque estou sem traba-
lho e não tinha condições de pa-
gar um advogado. Agora já estou 
um pouco mais aliviada, porque 
já sei onde buscar meus direitos”, 
ressalta.

O posto, que fica na entra-
da do prédio do Plenário, é aber-
to ao público e o horário de fun-
cionamento é das 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. Duas ad-
vogadas fazem o atendimen-
to inicial, com acolhida e escuta 
da situação, identificação da de-
manda, orientação jurídica, ten-
tativa de resolução extrajudicial, 
encaminhamentos aos órgãos e 
instituições responsáveis pelo 
atendimento com devido acom-
panhamento, bem como a pres-
tação de informações processu-
ais administrativas ou judiciais já 
existentes em nome do cidadão. 

Assessoria
A partir dessa sexta-feira (5), 

a Câmara Municipal de Pato Bran-
co dará início a uma série de maté-
rias com os vereadores. O objetivo 
será apresentar os trabalhos rea-
lizados durante o ano e garantir a 
transparência das ações do Legis-
lativo para os cidadãos. 

A série inicia-se com o vere-
ador Lindomar Rodrigo Brandão 
(DEM) que, eleito para sua pri-
meira Legislatura, assumiu nes-
te primeiro ano o cargo de secre-
tário da Mesa Diretora, além de 
ser membro e presidente da Co-
missão de Orçamento e Finanças 
(COF), pela qual tramitam proje-
tos de cunho orçamentário aos 
cofres públicos. 

Além de desempenhar suas 
atividades, fiscalizando, elaboran-
do projetos de lei, requerimentos 
e indicações, atendendo as neces-
sidades levantadas pela população 
em visitas nos bairros e comuni-
dades, Brandão também assumiu 
como Líder do Governo e compro-
meteu-se em aproximar os pato-
-branquenses do Executivo Muni-
cipal, sempre buscando soluções 
para os problemas apresentados. 

Projetos e Leis
Um exemplo desse vínculo 

com o cidadão é o Projeto de Re-
solução nº 02, de 2021, que tra-
mita pela Casa, e que visa instituir 
o Banco de Ideias Legislativas. A 
intenção, de acordo com o verea-
dor, é oferecer serviços por meio 
da interatividade, os quais bus-
cam estimular a participação do 
cidadão ou entidades da socieda-
de civil diretamente na atividade 
parlamentar.

O vereador também teve a Lei 

nº 5.731, de 2021, de sua auto-
ria, aprovada. A Lei reconhece os 
prestadores de serviços de ativi-
dade física, como essenciais para 
a saúde da população, atuando na 
prevenção de patologias físicas e 
mentais, principalmente durante a 
pandemia.

Por entender a importância 
do funcionalismo público, tanto 
estadual como municipal, Brandão 
solicitou ao governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, melhorias 
na Segurança Pública e a inclu-
são dos Bombeiros, Policiais Civis 
e Militares nos grupos prioritários 
para a vacinação contra covid-19, 
juntamente, com os profissionais 
de Educação Física, no âmbito do 
município. Além disso, colaborou 
na aprovação de melhorias para 

os servidores municipais, duran-
te a reforma da previdência, co-
brou a regulamentação do Plano 
de Carreira do Magistério Muni-
cipal e o pagamento de gratifica-
ção por desempenho, bem como, 
o 14ª salário para os servidores 
das equipes de Estratégia Saúde 
da Família (ESF). 

No esporte buscou realizar 
iniciativas que valorizem a prá-
tica esportiva no município, en-
tre elas, requerer a implementa-
ção do “Projeto meu Campinho” 
nos bairros Paulo Afonso, Cado-
rin e Veneza, solicitar a realoca-
ção da iluminação antiga do Es-
tádio Os Pioneiros, no campo de 
futebol do bairro São Roque e pe-
dir a reforma nos ginásios dos 
bairros Bela Vista, Vila Verde e 

Nova Espero.

Contato direto com 
o cidadão 

Em sua primeira semana de 
atividades, Brandão estabeleceu 
o atendimento virtual de deman-
das, via WhatsApp, por meio do 
número (46) 3272-1520, onde, 
até o momento, mais de 200 pa-
to-branquenses entraram em con-
tato com pedidos que resultaram 
em requerimentos e indicações 
solicitando melhorias nos bairros, 
entre elas, a implantação de pon-
tos de ônibus do transporte públi-
co; melhoria na estrutura e mobili-
ário para Escolas, CMEIs, Ginásios 
de Esportes e Unidades de Saúde; 
inclusão de ruas no Programa de 
Asfalto; melhorias na iluminação 
pública; edificações de calçadas e 
lombadas; instalações de câmeras 
de segurança,  dentre outras. “Mi-
nha prioridade é promover a qua-
lidade de vida para toda a nossa 
população”, afirmou o vereador. 

Segundo Brandão “legislar é 
um processo muito complexo, não 
basta criar leis, elas precisam ser 
realmente necessárias e efetivas. 
Fiscalizar os trabalhos do Executi-
vo Municipal é fundamental para a 
melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pelo Município e, como 
Líder do Governo na Câmara, pude 
acompanhar de perto a constru-
ção das principais ações. O primei-
ro ano de mandato foi desafiador, 
mas recompensador pela constru-
ção que temos sedimentado. Para 
os próximos anos a intenção é 
manter as atividades já realizadas, 
focando nas prioridades verifica-
das pela comunidade. Compromis-
so assumido do primeiro ao últi-
mo dia do mandato”, finalizou ele.

Vereador Lindomar Brandão reafirma seu 
compromisso com a comunidade

AssessoriA

“O primeiro ano de mandato foi desafiador, mas recompensador pela 
construção que temos sedimentado”, destacou o vereador

Legislativo aprova R$ 615.384,36 para pagamento de 
déficit do Transporte Público

Desde maio 
deste ano, a 
Comissão Especial 
de Revisão e 
Consolidação das 
Leis do Município 
de Pato Branco 
está trabalhando

AssessoriA
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1º emprego
O secretário de Justiça, Família e Trabalho do Para-

ná, Ney Leprevost, e o secretário chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, apresentaram nesta quinta-feira (4) o programa 
Cartão Futuro a empresários de Curitiba que integram o 
quadro de membros da Associação Comercial do Paraná 
(ACP). O programa desenvolvido em parceria com o Ced-
ca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adoles-
cente) e com os empresários, tem o objetivo de garantir o 
direito à primeira oportunidade de trabalho para 35 mil 
jovens e adolescentes e também a proteção no trabalho.

1º emprego II
O programa incentiva a contratação de aprendizes de 

14 a 21 anos por empresas que contarão com um subsí-
dio mensal do governo, de R$ 300 por jovem contratado 
e R$ 450,00 se for pessoa com deficiência. O investimen-
to será de R$ 58 milhões. “O Cartão Futuro está volta-
do para a empregabilidade de jovens no Paraná. Acredito 
que seja o maior programa de empregabilidade de jovens 
aprendizes do Brasil. Vamos manter estes jovens nas es-
colas e nas empresas, garantindo o direito à profissionali-
zação e a proteção no trabalho”, explica o secretário Ney 
Leprevost.

Filiações
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o 

governador Ratinho Junior (PSD) estarão em Cambé nes-
te sábado, 06. No encontro serão filiados seis dos oito 
prefeitos paranaenses filiados atualmente no PTB. Luísa 
Canziani, a próxima parlamentar a se filiar no PSD, aguar-
da a decisão do TSE, onde solicitou a sua desfiliação. Com 
a filiação de Luísa, o PSD terá a maior bancada do Paraná 
de deputados federais.

Condecorado
O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentá-

vel e do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, foi condecora-
do com a medalha Coronel Dário Natan Bezerra, honraria 
que se destina a militares, civis e instituições que desen-
volvem ações relevantes de proteção e defesa da popu-
lação. “A Defesa Civil, a Sedest e o IAT desenvolvem im-
portantes parcerias visando proteger o meio ambiente 
do impacto de desastres, especialmente os tecnológicos, 
como acidentes com produtos perigosos. Major Mello e 
Coronel Fernando, podem contar sempre conosco nessa 
nobre missão. A Defesa Civil é um orgulho de todos nós”, 
disse Nunes.

Presidência do Conselho
O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), 

desembargador José Laurindo de Souza Netto, foi eleito 
para a presidência do Conselho de Presidentes dos Tribu-
nais de Justiça do Brasil. Oatual Conselho tem entre seus 
objetivos a defesa dos princípios, prerrogativas e funções 
institucionais do Poder Judiciário, especialmente em âm-
bito estadual; a integração dos Tribunais de Justiça em 
todo o território nacional; o intercâmbio de experiências 
funcionais e administrativas; e o estudo e o aprofunda-
mento dos temas jurídicos e das questões judiciais. “A in-
tegração entre os Tribunais é de extrema importância em 
meio à devastação causada pela pandemia e aos reflexos 
sociais deixados por ela”, afirmou José Laurindo.

Precatórios
O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PSC) pe-

diu consciência fiscal no trato com a PEC dos Precatórios. 
Apesar de ser da base de apoio ao presidente da Repúbli-
ca Jair Messias Bolsonaro (sem partido) o parlamentar 
votou contra a proposta. “Por mais que as circunstân-
cias sejam consideráveis, entendo que o caminho esco-
lhido pode trazer mais desconfiança sobre nosso país, o 
que desvaloriza a moeda e eleva preços”, afirma Martins. 
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 23/2021, 
que permite que o governo parcele o pagamento de pre-
catórios e fure o teto de gastos, deve ir à segunda vota-
ção no Plenário da Câmara dos Deputados na próxima 
terça-feira (9).

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na tarde dessa sexta-
-feira (5), os membros da 
Comissão Processante, vere-
adores Dirceu Boaretto (Po-
demos) ‒ presidente, Tha-
nia Maria Caminski Gehlen 
(DEM) ‒ relatora, e Rafael 
Celestrin (PSD), protocola-
ram na Casa de Leis o pare-
cer exarado pela Comissão 
sobre o Caso Cantu (PSD).

Segundo o presidente, 
com o resultado do relatório 
aprovado pelos membros da 
CP em reunião nessa sexta 
(5), após a análise da defe-
sa apresentada ao Legisla-
tivo [protocolada na última 
quarta-feira], a Comissão 
decidiu pelo prosseguimen-
to da apuração da suposta 
infração político-adminis-
trativa cometida pelo pre-
feito de Pato Branco, Rob-
son Cantu.

Cantu está sendo in-
vestigado pela Comissão 
Processante pela supos-
ta tentativa de interferir no 
trabalho do Poder Legislati-
vo ao pressionar o vereador 
Januário Koslinski (PSDB) 
para que retirasse a assina-
tura no documento que so-
licitava a abertura de uma 
Comissão Especial de Inqué-
rito (CEI), para investigar 
possíveis irregularidades 
no Departamento Municipal 
de Trânsito de Pato Branco 
(Depatran), que chegaram 
até a Casa de Leis através de 
denúncias. 

A suposta tentativa de 
interferência no Legislativo 
veio à tona após a divulga-
ção do vídeo, encaminhado 
de forma anônima aos ve-
readores e veículos de im-
prensa, contendo conversas 
de uma reunião suposta-
mente ocorrida no Gabine-
te Municipal, entre o pre-
feito Robson Cantu (PSD), o 
vereador Januário Koslinski 
(PSDB) e outros participan-
tes, onde hipoteticamente 
teria ocorrido a coação do 
vereador.

A CP foi formada em 13 
de outubro, em face da for-

malização de denúncias jun-
to à Câmara Municipal de 
Pato Branco pedindo provi-
dências após o episódio.

Na tarde dessa sexta 
(5), Boaretto emitiu um áu-
dio oficial à imprensa reve-
lando a decisão da Comis-
são. “No entendimento dos 
membros da Comissão, as 
investigações devem pros-
seguir para que possamos 
obedecer o devido processo 
legal, apurar todos os fatos 
de forma imparcial e trans-
parente. Toda a documenta-
ção, a partir desse momen-
to, está disponível a todos 

os vereadores para que pos-
sam ter acesso e conheci-
mento dos documentos que 
há no processo de investiga-
ção”, destacou.

Com o parecer favorá-
vel ao prosseguimento das 
denúncias, o processo pas-
sa imediatamente à fase de 
instrução.

O presidente da CP con-
tou que na próxima semana 
a Comissão se reunirá para 
definir as próximas diligên-
cias, agendar as oitivas das 
partes mencionadas nos áu-
dios vazados e, “se por ven-
tura mais alguém for men-

cionado, faremos as oitivas 
também”. 

A CP notificou o de-
nunciado, prefeito Robson 
Cantu, em 21 de outubro. 
A defesa do prefeito, res-
peitando o prazo de 10 
dias estabelecido pela Co-
missão, foi entregue na 
quarta (3). A CP tinha en-
tão, cinco dias para emitir 
o parecer, opinando pelo 
prosseguimento ou arqui-
vamento da denúncia, ten-
do sido decido nessa sex-
ta (5) pela continuação dos 
trabalhos,   conforme  ex-
plicou  o     presidente.

CP decide pela continuidade das 
investigações do Caso Cantu

A reunião da Comissão Processante (CP) que decidiu pelo prosseguimento das investigações 
ocorreu na tarde de sexta-feira (5)
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Assessoria
A maior feira de profissões e cursos 

técnicos do Brasil, o Mundo Senai, che-
ga em sua 13ª edição em 11 de novem-
bro. A feira, que terá programação diver-
sificada, tem como objetivo apresentar aos 
jovens, escolas e comunidade de todo o 
país a infraestrutura do Senai e o univer-
so das profissões, que promovem a forma-
ção profissional e tecnológica, a inovação e 
a transferência de tecnologias industriais, 
por meio de palestras, mostras tecnológi-
cas, minicursos, orientação profissional e 
visitas aos laboratórios que simulam o dia 
a dia da indústria.

Desde 2009, mais de três milhões de 

pessoas já visitaram as unidades operacio-
nais participantes em todo o Brasil para co-
nhecer o universo do Senai e as indústrias 
da região. No Paraná, nos últimos quatro 
anos, foram registrados mais de 115 mil 
participantes.

As 38 unidades no Paraná participan-
tes organizaram palestras, exposições, vi-
sitas guiadas, workshops, cursos rápidos e 
oficinas envolvendo assuntos relacionados 
ao mercado de trabalho no setor industrial. 

A programação completa e o link para 
inscrições está disponível no site www.
senaipr.org.br/mundosenai.

Mundo Senai 2021 
terá programação 
híbrida

Diferente do que acontecia até 2019 , quando o evento era presencial (foto), a edição 
deste ano será híbrida

Gelson Bampi/sistema Fiep

evento gratuito acontece em 11 de novembro e é 
voltado a estudantes e empresários interessados em 
conhecer as profissões do setor industrial

Redação
redacao@diaridosudoeste.com.br

As obras de recuperação da rodovia PR-
280, que praticamente cruza o Sudoeste, já 
estão em andamento. Para o deputado esta-
dual Luiz Fernando Guerra (PSL), a obra é 
fundamental para o desenvolvimento da re-
gião. “Você vai dar segurança, trafegabilida-
de, e acima de tudo você vai evitar com que 
vidas sejam ceifadas. É também uma ques-
tão de escoamento de produção, a 280 não 
escoa só as nossas riquezas, mas também 
do Mato Grosso, de outros estados da fede-
ração. Eu vejo como um verdadeiro corre-
dor, extremamente necessário para o desen-
volvimento do Paraná”, disse o deputado em 
entrevista ao Diário do Sudoeste neste quin-
ta-feira (4), quando esteve em Pato Branco.

A empresa que venceu a licitação está 
trabalhando no trecho de aproximadamente 
60 Km, que liga o município de Palmas até o 
chamado trevo do Horizonte, um dos pontos 
mais críticos da rodovia. Segundo o deputa-
do, a obra é pioneira ao ser a primeira rodo-
via estadual construída em concreto.

O contrato determina a conclusão da 
obra em até 15 meses, porém, Guerra in-
formou que há um indicativo por parte da 
empresa de que o trecho pode ser entregue 
em junho de 2022. A aplicação do concreto 
deve acontecer já na primeira quinzena de 
novembro. “É uma obra relativamente rápi-
da, a usinagem, o britador já estão no local. 
Teve um entrave para iniciar a obra por con-
ta da liberação de licenças, o que é natural, 
mas o importante é que a obra efetivamente 
já começou”, disse.

O investimento na reconstrução da ro-
dovia é de mais de R$ 100 milhões. O Esta-
do também deve realizar obras para a me-
lhoria do tráfego nos demais trechos, até 
próximo ao município de Realeza. Deverão 
ser feitas ampliações de terceiras faixas, en-
tre outras obras.

Francischini
Em outubro o Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE) cassou o mandato do deputado es-
tadual Fernando Francischini (PSL), eleito 
em 2018, por divulgar notícias falsas a res-
peito da urna eletrônica. A informação foi 
divulgada em uma live do deputado no dia 
da eleição, segundo o TSE. Outros três depu-
tados também perderam seus mandatos por 
conta da decisão: Do Carmo, Emerson Bacil 

e Cassiano Caron.
A decisão reduziu pela metade a banca-

da do PSL na assembleia, que passou de oito 
para quatro representantes. Permaneceram 
Luiz Fernando Guerra, Coronel Lee, Delega-
do Fernando e Ricardo Arruda.

Guerra comentou o afastamento de 
Francischini: “Decisão judicial não se discu-
te, se cumpre. Vejo que é uma decisão pio-
neira, trazendo talvez até um pouco de in-
segurança jurídica, uma vez que trata-se do 
parlamentar mais votado do estado. Eu en-
tendo que a justiça está dando um recado, 
que não vai mais permitir que nenhuma ile-
galidade, nenhuma arbitrariedade, nenhum 
abuso, ou afronta a legislação eles serão co-
niventes. Isso mostra uma mudança de con-
ceito por parte do judiciário, com relação 
a todos os políticos com mandato ou não, 
que querem pleitear um cargo na eleição de 
2022”.

A decisão cabe recurso no STF, e Guerra 
avalia que um ponto central do recurso pos-
sa ser a questão da inelegibilidade. “Acho ex-
tremamente agressiva essa penalidade. Cas-
sar um diploma é uma coisa, agora tornar 
inelegível o deputado mais votado na histó-
ria do Paraná? Se obteve benefício com o ví-
deo publicado 20 minutos antes? Não vou 
entrar no mérito. Mas isso mostra que vai 
ter uma mudança de paradigma com rela-
ção as decisões judiciais em 2022”, analisa.

Coeficiente
Guerra também esclarece que a cassa-

ção de Francischini não compromete o seu 
mandato, por conta do coeficiente eleitoral. 
“O coeficiente da eleição de 2018, somando 
todos os votos do Francischini e de todos da 
coligação do PSL, se não me falha a memó-
ria, fica em torno de 808 mil votos. Quando 
você tira os cerca de 400 mil votos do Fer-
nando Francischini, tira os 13 mil votos do 
subtenente Everton, que também foi cassa-
do, subtrai desses 808 mil, fica numa con-
ta de cerca de 360 mil votos. Com isso o 
coeficiente muda, não é mais 105, cai pra 
97. Então se você dividir esses 360 por 97 
você vai ter 3.7 cadeiras. Então 3 cadeiras 
cheias, e 0,7 na sobra do cômputo geral. En-
tão quais são as três cadeiras cheias? Os 
mais votados na coligação. Neste ponto eu 
sou o terceiro, então não afetaria. Mas nós 
do PSL fizemos a quarta cadeira com a so-
bra do 0,7. Então ficaram garantidas as qua-
tro cadeiras”, detalhou o deputado.

“A reforma da PR-280 
é crucial para o 
desenvolvimento da 
região”, diz Guerra

Obras estão sendo realizadas no trecho entre Palmas e o Horizonte

DivulGação
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Pato Branco vê 
estabilidade 
em casos da 
covid-19
Assessoria

O Município de Pato 
Branco mantém nas últi-
mas 10 semanas índices 
estáveis em relação à co-
vid-19. A média de novos 
casos confirmados não 
tem ultrapassado 10 e só 
nos últimos 15 dias este 
índice permanece abaixo 
de cinco, mesmo período 
em que não foi registrado 
nenhum novo óbito.

Os índices são resul-
tados diretos do avanço 
da vacinação no municí-
pio e das medidas de pro-
teção que seguem vigen-
tes, como uso obrigatório 
da máscara de proteção 
facial, limpeza regular 
das mãos e distanciamen-
to social.

Mesmo com a libera-
ção de eventos, o municí-
pio não viu o número de 
casos crescerem, uma vez 
que os protocolos rígidos 
da Vigilância Sanitária se-
guem sendo aplicados.

“Com o avanço da va-
cinação, sentimos a re-
dução dos casos confir-
mados, porém existe um 
aumento nos casos de 
hospitalização de crian-
ças, sendo que os leitos 
disponíveis no municí-
pio são de regulação da 
macro, sendo assim exis-
te crianças de outros 
municípios”, destacou a 
enfermeira Tatiany Ma-
ckievicz Zierhut, chefe 
da divisão de Vigilância  
Epidemiológica.

A queda dos casos 
permitiu também o mu-
nicípio a desativar a uni-
dade sentinela Cristo Rei, 
concentrando os aten-
dimentos na Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA).

Assessoria
O cemitério Portal do 

Céu ganhará uma capela 
mortuária, construída a par-
tir de um moderno proje-
to elaborado pelo arquiteto, 
Paulo Henrique Bertelli, e 
apresentado na quinta-feira 
(4) à Administração Munici-
pal de Pato Branco.

“Com a construção da 
Capela Mortuária Munici-
pal Portal do Céu, as famí-
lias contarão com mais um 
espaço para velar seus entes 
queridos. Sabemos que este 
é um momento delicado e 
oferecer um espaço digno é 
o mínimo que podemos fa-
zer pela população pato-
-branquense”, destacou a se-
cretária de Meio Ambiente 
Keli Starck.

Capela
A Capela Mortuária 

633,15m², com três sa-
las para velórios sociais 
contendo copa e depósito. 
Também contará com sa-
nitários, ossuário e depó-
sito de material de limpe-

za. Além disso, o projeto foi 
concebido de forma a inte-
grar o espaço arquitetônico 
à natureza.

“A doação do projeto 
das Capelas Portal do Céu 
foi uma ação pautada na 
ideia de contribuir no de-

senvolvimento da cidade 
que tão bem acolheu nos-
so trabalho. A busca por um 
município urbanisticamen-
te mais harmonioso e ainda, 
funcional, é dever de todo 
profissional da arquitetura”, 
frisou Paulo.

Cemitério Portal do Céu ganha projeto para capela mortuária
Prefeitura de Pato Branco

Parte do projeto da capela no cemitério

Jéssica Procópio 
e assessoria
jessica@diariodosudoeste.com.br

Na sexta-feira (5) pela 
manhã, algumas entidades de 
Pato Branco, que fazem par-
te do grupo ‘Empreendedo-
res da Solidariedade’, se reu-
niram na Casa da Indústria 
para lançar a ‘Cartilha Orien-
tativa para Doadores Sociais’.

O documento tem por 
objetivo auxiliar doadores a 
escolher melhor onde aplicar 
os recursos que são utilizados 

para causas sociais. A cartilha, 
destinada às empresas e pes-
soas físicas, é gratuita.

O documento com as 
dicas está disponível nesta 
matéria no site do Diário do 
Sudoeste e no site do Insti-
tuto Regional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(Irdes) — www. irdes.org.br.

São responsáveis pela 
criação da cartilha o Irdes, 
Casa de Apoio Gama (Gama), 
grupo de voluntárias Abra-
ce, Família Rotária, núcleo 
do Observatório Social do 

Brasil em Pato Branco e Se-
cretaria Municipal de Assis-
tência Social.

Importância da 
cartilha

De acordo com Cláudio 
Petrycoski, presidente do 
Conselho Consultivo do Ir-
des, a cartilha tem a inten-
ção de despertar nos doado-
res um olhar mais crítico no 
momento da doação.

“Estamos doando há 
muitos anos, senão décadas, 
para entidades que devem, 
por obrigação moral, mostrar 
o que estão fazendo para de-
pender menos da sociedade 
e tornar claro os efeitos so-
ciais do que estão realizando. 
É algo há muito tempo pen-
sado e refletido que, aos pou-
cos, estamos materializando 

em ações para sustentabili-
dade das entidades e refle-
xões sobre os efeitos do que 
se doa”, explicou.

Segundo a secretária de 
Assistência Social de Pato 
Branco, Luana Varaschim Pe-
rin, é preciso refletir os crité-
rios de doação e ficar atento 
a evolução das entidades be-
neficiadas. “A sociedade des-
pertou para a importância 
da governança das entida-
des. Entendo que a Cartilha 
é um espelho dos anseios da 
sociedade em ter resposta, 
transparência e governan-
ça. É muito salutar e bacana. 
A iniciativa gerará impactos 
positivos relevantes”.

Por que utilizar a 
cartilha?

Ana Paula Pastorello, 

uma das coordenadoras do 
Abrace, explica que a car-
tilha dará à população, que 
costuma doar, as ferramen-
tas necessárias para investir 
seus recursos de forma cor-
reta e consciente.

“Sentimos que as pes-
soas não querem mais 
doar, simplesmente por 
doar. Querem ver o que es-
sas entidades estão fazen-
do e o que farão com o di-
nheiro doado. Nós, como 
entidade que destina doa-
ções, já sentíamos essa di-
ficuldade em 2016,2017, 
quando surgimos. Na épo-
ca doávamos o dinheiro a 
quem precisava e não tí-
nhamos ideia para onde ele 
ia. Hoje, não doamos mais 
dinheiro, mas sim o serviço 
ou o bem”.

Entidades de Pato Branco criam cartilha 
com orientações para  doação consciente

intenção do documento é que a 
população leve em conta alguns 
critérios antes de doar, a fim de garantir 
o uso correto de recursos utilizados 
em causas sociais

Com a cartilha doadores terão um auxílio sobre como e para quem doar seu dinheiro
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18 equipes participam 
do Campeonato 
Municipal de Bocha
Assessoria

Na próxima terça-feira (09) inicia o Campeonato Muni-
cipal de Bocha de Areia em Trio. Organizado pela Secreta-
ria Municipal de Esporte e Lazer, 18 equipes participam da 
competição, divididas em seis grupos.

“Aos poucos estamos retomando todas as atividades de-
senvolvidas pela secretaria, seguindo todos os protocolos de 
proteção contra o vírus”, salienta o secretário de Esporte e 
Lazer, Alexandre Zoche.

O congresso técnico foi realizado na noite da quinta-fei-
ra (04), com presença de atletas e servidores da Secretaria, 
onde foi realizado o sorteio do grupamento, definida as fa-
ses e classificações.

A primeira fase da competição será em três rodadas, 
onde as equipes de cada chave se enfrentam, no sistema to-
dos contra todos. Passam para a segunda as duas melhores 
pontuadoras, onde será realizado um novo sorteio de grupa-
mento, com três equipes em quatro grupos. A melhor colo-
cada de cada grupo passa para a semifinal e final.

Assessoria
O mês de outubro encerrou com 1.111 mamografias 

solicitadas e 1.575 exames preventivos coletados em uni-
dades de saúde de Pato Branco. Juntos, os números re-
presentam cinco vezes mais a média mensal e revelam 
um salto de 369,5% em relação a meses anteriores. Em 
relação ao mesmo período do ano passado, o aumento 
foi de 58,6%.

“Foi um projeto pensado com muito cuidado de for-
ma a abranger o maior número de mulheres do nosso mu-
nicípio. Poder levar o projeto para as comunidades do in-
terior pela primeira vez na história e para os bairros foi 
muito especial, pois essas mulheres merecem este cuida-
do e atenção. Hoje, avaliando os números e índices das 
ações ficamos realizados. Que a cada ano possamos am-
pliar e melhorar ainda mais o projeto. Agradeço a todos 
os funcionários pela dedicação e trabalho e a todos os 
parceiros que trouxeram ainda mais força para esse Ou-
tubro Rosa”, enfatizou a vice-prefeita Angela Padoan.

De acordo com a chefe do setor de programas espe-
ciais de Pato Branco, Janine Gehrke Pessotto, entre ja-
neiro e setembro deste ano, o município possuía médias 
mensais de 235 mamografias e 337 preventivos, o que 
reforça a acertividade das ações. “Isso nos mostra que 
campanhas de prevenção e conscientização são essen-
ciais e fazem a diferença na qualidade de vida da popula-
ção”, destacou.

Além dos exames, foram atendidas durante o mês de 
outubro 29 empresas, por meio de ações do Gama e da 
Secretaria de Saúde, 273 mulheres nas ações de Dia D na 
área urbana e 187 mulheres nas ações de Dia D na área 
rural.

Pedidos de mamografia 
e preventivo crescem 
mais de 350%

AssessoriA

Crescimento foi registrado durante a campanha Outubro Rosa

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

O Grupo de Estudos, 
Pesquisa, Extensão e Inova-
ção em Astronomia (GEAs-
tro), da UTFPR, Campus Pato 
Branco, divulgou no fim da 
tarde desta sexta-feira (5) 
os vencedores das compe-
tições realizadas durante o 
Tecsul 2021. O evento foi 
realizado entre os dias 3 e 5 
de novembro, e contou com 
palestras, workshops, semi-
nários, competições e ativi-
dades artísticas.

Segundo informações 
do grupo, ao longo do Tec-
sul foram promovidas dis-
putas em quatro categorias. 
O lançamento de fogue-
tes didáticos foi promovido 
pelo GEAstro em parceria 
com a Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
do Município de Pato Bran-

co. O objetivo foi aplicar co-
nhecimentos de astronomia, 
astronáutica, física e outras 
disciplinas dos ensinos fun-
damental e básico ofereci-
dos pela Rede Estadual. Os 
participantes elaboraram, 
construíram e lançaram fo-
guetes fabricados com ma-
teriais recicláveis.

Na categoria “Crie sua 
Constelação” os participan-
tes elaboraram representa-
ções de constelações a par-
tir de uma fração do mapa 
celeste, junto com sua his-
tória. Segundo os orga-
nizadores, a competição 
procurou estimular a cria-
tividade e o interesse dos 
competidores pela astro-
nomia, em especial pelo 
tema constelações.

O AstroKids estimulou 
a criação de atividades didá-
ticas, para unificar conheci-
mentos teóricos em ciências 

espaciais, e despertar o in-
teresse dos participantes a 
respeito do tema. Por fim, a 
competição “Quiztelações” 
procurou integrar conheci-
mentos sobre astronomia 
para estudantes dos ensinos 
fundamental e médio e tam-
bém adultos.

Os vencedores das com-
petições foram divulgados 
em uma live no canal oficial 
da Tecsul. A relação comple-
ta dos vencedores pode ser 
vista no vídeo. O fechamen-
to das atividades do evento 
também contou com o festi-
val UTFPR In Concert.

GEAstro divulga vencedores 
de competições do Tecsul

DivulgAção

Concurso foi realizado em diversas escolas

Alguns  vencedores
LAnçAmento de foguetes
3º Lugar/ nível 4: equipe CmJ
2º Lugar/ nível 4: equipe AYA
1º Lugar/ nível 4: equipe K.o

QuizteLAções
3º Lugar/nível 3: Luciane Ascari
2º Lugar/nível 3: eduardo da silva
1º Lugar/nível 1:Andressa Artuzo
1º Lugar/nível 3: giovanildo Artuzo

Crie suA ConsteLAção
3º Lugar/nível 3:Andressa Artuzo
2º Lugar/nível 1: enzo Artuzo e Luana Artz (empate)
2º Lugar/nível 3: geovana Preilipper
1º Lugar/nível 3: Luana Artz
1º Lugar/nível 2: enzo Artuzo
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NOTAS
Sulina recebe denúncias 
de lixo abandonado

Mais uma vez, a Vigilância Sanitária de 
Sulina recebe denúncias sobre lixo abando-
nado na beira de rios. Dessa vez, nas cachoei-
ras do rio Iguaçu, cartão postal do município.

“É importante lembrar que jogar lixo em 
rios é crime ambiental. Quem despeja lixo ou 
entulho em rios está cometendo uma con-
travenção penal, prevista no artigo 54 da Lei 
9.605/98, que aplica pena de reclusão de 1 a 4 
anos e multa”, destaca o Município.

Mariópolis promoverá 3ª 
Mateada Novembro Azul

O Departamento de Saúde de Mariópo-
lis, juntamente com a equipe do Núcleo Am-
pliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
(ENASF), realizará no próximo dia 24 a tercei-
ra edição da Mateada Novembro Azul.

O evento, com início às 18h no Calçadão 
Central, será em prol da prevenção e cons-
cientização do câncer masculino; e contará 
com consulta de enfermagem, realização de 
testes rápidos, orientações, sorteio de brin-
des e música ao vivo.

“Traga seu chimarrão! Venha matear e 
participar deste evento que estará promo-
vendo a saúde do homem mariopolitano!”, 
convida o departamento.

Coronel Vivida terá 
1ª DC Run 5k

No dia 28 de novembro, será realizada a 
1ª DC Run 5 k ‒ Corrida de Rua de Coronel Vi-
vida. O evento terá largada às 7h, em frente 
ao DC Personal Studio, com distância de cin-

co quilômetros.
Podem participar interessados acima de 

16 anos, sendo que haverá premiação das ca-
tegorias por faixa etária, masculino e femini-
no, com troféus de primeiro a terceiro colo-
cados. 

Mais informações e inscrições podem 
ser feitas pelo site: https://bit.ly/3whZpyz.

Mariópolis faz 
diagnóstico do 
manancial do 
rio Pato Branco

No mês de agosto, o município de Mari-
ópolis contratou empresa especializada, que 
realizou um diagnóstico da bacia do rio Pato 
Branco, onde foi mapeada e dimensionada a 
área ocupada do manancial em Mariópolis, 
sendo 12,019.3972 hectares.

A divisão fundiária existente atualmen-
te com a identificação digitalizada é de 522 
imóveis rurais, dos quais 458 já identifica-
dos, sendo a apresentação em shape, com-
patíveis com o software Arcgis, conforme re-
latório denominado “Manancial do rio Pato 
Branco”.

O Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) do rio Pato Branco foi apresentado ao 
Executivo Municipal, membros do IDR local, 
membros do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente e outros técnicos.

Mariópolis atua na proteção e preserva-
ção da bacia do rio Pato Branco, e conta ago-
ra com profissional qualificado para trabalhar 
e continuar abastecendo esse sistema recém-
-criado de banco de dados do manancial. Em 
breve, programas especiais e específicos se-
rão realizados in loco.

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Há poucos dias, o Cen-
tro Espírita Iluminar de 
Chopinzinho esteve na Asso-
ciação de Proteção à Materni-
dade e à Infância (APMI) do 
município de São João, onde 
ofereceu um curso de capa-
citação de Culinária Básica.

Na ocasião, houve a 
participação de sete mulhe-
res, pertencentes a famílias 
atendidas com doação de 
cestas básicas e produtos de 
higiene, outro projeto que 
também é promovido pelo 
Centro Espírita.

“Realizamos bazares, 
sendo que parte do dinheiro 
arrecadado destinamos para 
a aquisição de cestas bási-
cas, produtos de higiene, 
fraldas e doces. Já a outra 
parte destinamos para um 
fundo, a fim de que possa-
mos oferecer essas capaci-
tações”, explica Ednilza Go-
doy Vieira, trabalhadora do 
Centro Espírita e instrutora 
voluntária do curso.

Início
Ela conta que essa foi 

a primeira capacitação do 
Centro, no qual foram traba-
lhados manipulação de ali-
mentos, aproveitamento in-
tegral e reaproveitamento 
deles, a fim de fornecer ali-
mentação saborosa e de bai-
xo custo às famílias.

“Os alimentos são im-

portantes para as famílias 
que atendemos. Mas senti-
mos a necessidade de levar 
algo a mais para elas. Por-
que o alimento é uma pre-
ocupação para o agora. E os 
cursos de capacitação são 
uma preocupação para a 
vida”.

Ednilza completa: “Pen-
samos em apresentar para 
elas como aproveitar me-
lhor esses alimentos que 
elas recebem [não jogan-
do folhas e cascas fora, por 
exemplo], criando refeições 
com custo mais baixo. Ain-
da, orientá-las até a fazer 

uma hortinha. Porque con-
segue ter o alimento a um 
custo baixo. Em qualquer 
cantinho é possível ter algu-
mas coisas”.

Com isso, vários pratos 
foram preparados pelas alu-
nas, como bolos e tortas. Ao 
final do curso, todas pude-
ram saborear o que prepa-
raram e levaram para casa 
uma marmita, para que suas 
famílias pudessem tam-
bém experimentar o que foi 
aprendido na capacitação.

“Então elas receberam 
a capacitação, a marmita 
e uma cesta básica [além 
de leite, carne de frango, 
ovos e batata, para que 
possam colocar em prática 
as receitas]”.

Ednilza ̶ que é forma-
da em Economia Domésti-
ca com especialização em 
Tecnologia de Alimentos, e 
trabalha há 18 anos com o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar-PR) 
e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Coope-
rativismo (Sescoop-PR) nas 
áreas de alimentos e ges-
tão de pessoas ̶ avalia 
positivamente esse primei-

ro curso.
“Foi muito satisfatório. 

Conversamos, levantamos 
quais são as necessidades 
que elas tinham, tanto den-
tro da culinária, como em 
outras áreas. Tanto que a 
ideia é que sejam feitos no-
vos cursos para elas. Pre-
tendemos planejá-los para o 
ano que vem”, revela, com-
pletando que nesse primei-
ro contou com a parceria da 
APMI.

A instrutora diz que 
outros municípios [Coro-
nel Vivida, Chopinzinho e 
Mangueirinha], também 
atendidos pelo recebimento 
de cestas básicas do Centro, 
serão contemplados com os 
cursos. Neste sábado (6), 
ocorrerá o segundo, na Es-
cola Municipal Tiradentes, 
em Coronel Vivida; em par-
ceria com a prefeitura, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social.

“Esses cursos só po-
dem ser realizados com a 
ajuda de muitos irmãos, 
por meio de nossos baza-
res. Nossa gratidão a to-
dos”, dizem os trabalhado-
res do Centro Espírita.

Centro Espírita Iluminar realiza curso de 
capacitação culinária em São João

O primeiro curso ocorreu na APMI 

CLAUDETE LIKES PENTEADO



diariodosudoeste.com.br    6 e 7 de novembro de 2021A8 Regional

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Seguem abertas, até o 
dia 18 de novembro, as ins-
crições para o Processo Se-
letivo Simplificado (PSS), 
que tem como objetivo a 
contratação temporária de 
Agente de Combate às En-
demias, no Município de Re-
nascença.

Há uma vaga disponí-
vel, sendo que a contratação 
se dará pelo período de até 
seis meses, a contar da as-
sinatura do contrato, poden-
do ser prorrogado por igual 
ou inferior período, em caso 
de necessidade e interesse 
público. 

Com carga horária se-
manal de 40h, a função terá 
remuneração mensal de R$ 
1.550 e os requisitos para 
se inscrever são os seguin-
tes: ter, na data da inscrição, 
idade mínima de 18 anos; 
estar em dia com as obriga-
ções eleitorais e militares; 
ser brasileiro nato ou natu-
ralizado; ter conhecimento 
das exigências estabelecidas 

no edital; possuir escolari-
dade mínima exigida para o 
cargo, que é Ensino Funda-
mental Completo.

Os interessados podem 
se inscrever gratuitamente 

por meio do site do Muni-
cípio, em www.renascenca.
pr.gov.br, no link Concur-
sos/PSS Agente de Combate 
às Endemias 2021. Eles se-
rão avaliados em etapa úni-

ca, com prova de títulos, de 
caráter classificatório.

Mais informações po-
dem ser obtidas no Edital 
Nº 144/2021, disponível 
em: https://bit.ly/3EI7AXG. 

Renascença abre PSS para contratação de Agente 
de Combate às Endemias

Redação 
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na última semana, em São João, foi cria-
do o Conselho Municipal de Turismo. A ini-
ciativa ocorre por meio de uma parceria en-
tre a Associação Comercial e Empresarial 
(Acesj), a prefeitura e outras entidades.

Segundo a assessoria de imprensa da 
Prefeitura de São João, o objetivo é atrair 
mais visitantes ao município, bem como me-
lhorar a qualidade do acolhimento. Com 
isso, consequentemente, gerando mais pro-
babilidade de retorno do visitante e desen-
volvimento de várias frentes que movem a 
economia local.

A criação do Conselho ocorreu no dia 

29 de outubro e tem como primeiro pre-
sidente, Alexandre Giraldi; vice-presiden-
te, Tiago Wiesenhutter; secretária, Noêmia 
Follman; e vice-secretária, Ivete Hack.

Reunião
Dando sequência aos trabalhos desen-

volvidos pelo Conselho, na última quinta-
-feira (4) esteve reunido com membros da 
Prefeitura e da Associação Comercial e Em-
presarial (Acedv), em Dois Vizinhos. 

A visita teve como finalidade conhe-
cer o projeto ligado ao turismo desenvol-
vido em Dois Vizinhos. Houve o consenso 
que as transformações geradas no muni-
cípio impactaram na economia   daquele  
território.

Assessoria
Dirigentes da Fundação 

Nacional de Artes (Funarte) 
estiveram em Francisco Bel-
trão na quinta-feira (4). O 
presidente da Fundação, Ta-
moio Athayde Marcondes, e 
o diretor do Centro de Artes 
Visuais, Bruno Rodrigues, fo-
ram recepcionados pelo pre-
feito Cleber Fontana e pelo 
diretor do Departamento de 
Cultura, Vilmar Mazzetto. 

A Funarte é um órgão do 
Governo Federal, que promo-
ve e incentiva a produção, a 
prática, o desenvolvimento e 

a difusão das artes no Brasil, 
como música, dança, circo, 
teatro e artes visuais. 

O prefeito Cleber agra-
deceu a vinda dos diretores 
na cidade. “A prefeitura está 
a disposição para o desen-
volvimento de projetos com 
a Funarte, visto que o bene-
fício será integralmente para 
a nossa população”, enfatiza. 

Tamoio disse que está 
desenvolvendo um projeto 
de interiorização das ações 
da Fundação. “Francisco 
Beltrão está no radar da Fu-
narte e da cultura do Bra-

sil. Como se trata da cidade 
polo da região, vamos de-
senvolver vários projetos na 

cidade”, garante o presiden-
te. Exemplifica que a ideia é 
trazer oficinas de teatro, de 

grafite, de orquestras e de 
outras áreas. 

Relata, ainda, que a 

Fundação sempre teve uma 
atuação maior no Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Minas Ge-
rais e Brasília, onde mantém 
espaços culturais, mas ago-
ra as atividades estão sendo 
descentralizadas e serão le-
vadas para todo o Brasil. 

Os dirigentes da Funar-
te, acompanhados da equipe 
do Departamento de Cultu-
ra, visitaram pontos turísti-
cos da cidade e locais públi-
cos onde a Fundação poderá 
realizar atividades, contan-
do com o apoio e parceria 
da prefeitura.  

São João cria conselho municipal para 
potencializar o turismo

Conselho de Turismo de São João, da esquerda para a direita: Tiago, Noemia, Ivete Hack 
e Alexandre Giraldi 

AssessoriA/PrefeiturA de são João

Funarte vai desenvolver projetos em Francisco Beltrão

Dirigentes 
estiveram 
na quinta-
feira em 
Francisco 
Beltrão

AssessoriA
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CNI: redução de tarifa do Mercosul deve 
ser acompanhada de reformas
Agência Brasil

A redução em 10% da Tarifa Externa 
Comum (TEC) do Mercosul para 87% dos 
produtos de fora do bloco incentiva a inte-
gração da economia brasileira, mas precisa 
vir acompanhada de medidas que reduzam 
o Custo Brasil e aumentem a competitivida-
de do país. A avaliação é da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), que defendeu 
ações complementares para estimular as ex-
portações nacionais.

“Para produzir os resultados esperados 
em termos de aumento da produtividade da 
indústria e de aumento do emprego e ren-
da para a sociedade brasileira, a redução de 
tarifas deve vir acompanhada pela intensi-
ficação das medidas para redução do Cus-
to Brasil e de uma agenda específica voltada 
ao aumento da competitividade das expor-
tações brasileiras”, afirmou em nota o supe-
rintendente de Desenvolvimento Industrial 
da CNI, Renato da Fonseca.

A CNI considerou “surpreendente” a de-
cisão do governo brasileiro de reduzir unila-
teralmente as tarifas de importação, sem o 
aval dos demais países do bloco. Para a en-
tidade, a diminuição sem um acordo com os 
sócios do Mercosul só se justifica em situa-
ções urgentes.

Segundo a CNI, a abertura da economia 
deve ser feita, prioritariamente, por meio de 
acordos de livre-comércio e deve ser acom-
panhada por instrumentos adequados de 
defesa do comércio justo, em condições iso-

nômicas. A entidade também pede transpa-
rência e previsibilidade na hora de reduzir 
tarifas, para que tanto as empresas como o 
governo façam os ajustes necessários.

A entidade sugeriu quatro eixos para 
melhorar a competitividade da indústria 
brasileira que deveriam acompanhar a redu-
ção tarifária de produtos importados. O pri-
meiro é a redução do Custo Brasil, por meio 
de uma ampla reforma tributária e da am-
pliação da oferta de energia no país.

O segundo eixo é a promoção das expor-
tações e a internacionalização das empresas 
brasileiras, por meio da correção de distor-
ções na legislação e na tributação, principal-
mente de multinacionais e do alinhamento 
com a Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE).

O terceiro ponto sugerido pela CNI 
refere-se à promoção de acordos comer-
ciais, com prioridade para a ratificação 
do acordo entre o Mercosul e a União Eu-
ropeia. O Brasil deveria avançar no acor-
do entre o Mercosul e a Associação Eu-
ropeia de Livre Comércio (EFTA), fechar 
acordos com países da América Latina e 
economias como Canadá, Reino Unido e 
norte da África e iniciar diálogos com os 
Estados Unidos.

A última reivindicação da CNI é o estí-
mulo do comércio justo, com a abertura de 
um grupo de diálogo entre o setor público e 
a indústria para fortalecer o combate às im-
portações desleais e ilegais.

Agência Brasil
O governo brasileiro 

anunciou na sexta-feira (5) 
a redução em 10% das tari-
fas de importação de apro-
ximadamente 87% dos bens 
e serviços importados. A de-
cisão do Comitê Executi-
vo de Gestão da Câmara de 
Comércio Exterior (Camex) 
tem validade até o dia 31 de 
dezembro de 2022.

Em nota conjunta, di-
vulgada pelo Ministérios da 
Economia e das Relações Ex-
teriores, o governo diz que a 
medida “justifica-se pela si-
tuação de urgência trazida 
pela pandemia de covid-19 
e pela necessidade de po-
der contar, de forma ime-
diata, com instrumento que 
possa contribuir para aliviar 
seus efeitos negativos sobre 
a vida e a saúde da popula-
ção brasileira”.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse 
que essa redução vai aju-
dar a moderar a inflação no 
país. “A nossa Tarifa Exter-
na Comum ainda é muito 
elevada e isso num momen-
to como o atual, em que nós 
temos uma pressão inflacio-
nária forte na economia bra-
sileira e gostaríamos de dar 
um choque de oferta, faci-
litar a entrada de importa-
ções para dar uma modera-
ção nos reajustes de preços, 

é o momento ideal para fa-
zer uma abertura, ainda que 
tímida, da economia”, afir-
mou o ministro.

Competitividade
O ministro das Relações 

Exteriores, Carlos França, 
defendeu que a TEC pre-
serve a competitividade das 
empresas nacionais, mas 
que resulte ao mesmo tem-
po numa redução dos pre-
ços internos no bloco.

O chanceler brasileiro 
falou sobre o tema em de-
claração conjunta à impren-
sa após receber seu homó-
logo paraguaio, Euclides 
Acevedo, no Palácio do Ita-
maraty, em Brasília. França 
disse que ambos os países 
alcançaram uma “coincidên-
cia” no debate sobre uma 
nova tarifa. “Coincidência 
entre Brasil e Paraguai na 
concepção de um Mercosul 
moderno, na necessidade de 
um consenso para que pos-
samos trabalhar numa tari-
fa externa comum que traga 
competitividade e também 
uma modicidade de preços 
aos nossos consumidores”, 
disse França.

Acordo com a 
Argentina

A medida havia sido 
acertada com a Argentina 

no início do outubro, mas 
dependia da aprovação dos 
outros sócios do bloco, Pa-
raguai e do Uruguai, para 
entrar em vigor.

A decisão atinge 87% 
dos produtos de fora do 
Mercosul. Por terem trata-
mento distinto dentro do 
bloco, automóveis e produ-
tos sucroalcooleiros pagam 
tarifas externas comuns 
próprias e não tiveram o Im-
posto de Importação reduzi-
do. Com a decisão, um pro-
duto que paga 12% para 
entrar no Brasil pagará 

10,8%. Segundo o Ministé-
rio da Economia, a TEC mé-
dia do Mercosul está em tor-
no de 13%, contra a média 
de 4% e 5% observada no 
resto do mundo.

Por ser uma união adu-
aneira, o Mercosul taxa a 
maioria dos produtos de 
fora do bloco de forma igual 
por meio da Tarifa Exter-
na Comum (TEC), eliminan-
do as tarifas internas na cir-
culação desses bens entre 
os países do bloco. Além de 
produtos com tratamento 
especial, cada país pode es-

tabelecer uma lista com até 
100 exceções.

Geralmente, os bens na 
lista de exceção abrangem 
itens não produzidos em 
nenhum país do Mercosul 
classificados como essen-
ciais por determinado país 
do bloco. Também existe 
um mecanismo chamado de 
ex-tarifário, que permite re-
duzir a zero a alíquota para 
bens de capital (máquinas e 
equipamentos) e de equipa-
mentos de informática e te-
lecomunicações.

Em relação aos demais 
produtos, as regras do bloco 
proíbem o corte de tarifas 
externas de forma unilate-
ral. Para evitar o descumpri-
mento do tratado do Merco-
sul, o Brasil recorreu a um 
dispositivo que permite a 
adoção de medidas voltadas 
para a proteção da vida e da 
saúde da população, usan-
do a pandemia de covid-19 
como justificativa.

Negociações
Segundo o Ministério 

da Economia e o Itamaraty, 
a redução é temporária, e o 
governo brasileiro continua-
rá a trabalhar para moder-
nizar o Mercosul e reformu-
lar a TEC, que nunca tinha 
sido revisada em mais de 25 
anos de existência. “O Bra-
sil permanece plenamente 

engajado nas negociações 
em curso no Mercosul. Os 
Ministérios da Economia e 
das Relações Exteriores rei-
teram o caráter excepcional 
e temporário da presente 
resolução, ao mesmo tempo 
em que reafirmam seu com-
promisso com o Mercosul”, 
explicou o comunicado.

Apesar do acordo recen-
te com a Argentina, as nego-
ciações para que Uruguai e 
Paraguai aceitassem a redu-
ção da TEC estavam trava-
das. Inicialmente, o Uruguai 
queria a redução da TEC em 
20% neste ano e para todos 
os produtos de fora do bloco.  
A Argentina queria redução 
de apenas 10% para alguns 
produtos. Posteriormente, o 
governo brasileiro passou a 
apoiar uma redução em eta-
pas: 10%, em 2021, e 10%, 
em 2022. No entanto, a Ar-
gentina continuava resis-
tindo e aceitava a redução 
máxima da TEC em 10%.

Na reunião entre os 
chanceleres da Argentina e 
do Brasil no mês passado, o 
país vizinho concordou em 
ampliar a lista de produtos 
com TEC reduzida. Em con-
trapartida, o governo brasi-
leiro se comprometeu a fi-
nanciar a construção de um 
gasoduto da reserva argen-
tina de Vaca Muerta para o 
Brasil.

Brasil corta em 10% as tarifas de importação

Guedes comentou o corte nas alíquotas durante sua participação 
na terceira edição da Conferência de Comércio Internacional e 
Serviços do Mercosul, promovida pelo Conselho de Câmaras de 
Comércio do bloco econômico.

Fábio RodRigues-Pozzebon/AgênciA bRAsil



Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % mai jun jul ago set out ano 12m 

INPC (IBGE) 0.96 0,60 1,02 0,88 1,20 - 7,21 10,78

IPCA (IBGE) 0.83 0,53 0,96 0,87 1,16 - 6,90 10,25

IPCA-15 (IBGE) 0,44 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 8,30 10,34

IPC (FIPE) 0,41 0,81 1,02 1,44 1,13 - 7,26 10,52

IGP-M (FGV) 4,10 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 16,74 21,73

IGP-DI (FGV) 3,40 0,11 1,45 -0,14 -0,55 - 15,12 23,43

IPA-DI (FGV) 4,20 -0,26 1,65 -0,42 -1,17 - 17,95 28,64

IPC-DI (FGV) 0,81 0,64 0,92 0,71 1,43 - 6,73 9,60

INCC-DI (FGV) 2,22 2,16 0,85 0,46 0,51 - 11,74 15,93

set out nov
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 7,75%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP TR
ANTIGA NOVA

5/9 a 5/10 0,5000 0,3012 0,0000
6/9 a 6/10 0,5000 0,3012 0,0000
7/9 a 7/10 0,5000 0,3012 0,0000
8/9 a 8/10 0,5000 0,3012 0,0000
9/9 a 9/10 0,5000 0,3012 0,0000
10/9 a 10/10 0,5000 0,3012 0,0000
11/9 a 11/10 0,5000 0,3012 0,0000
12/9 a 12/10 0,5000 0,3012 0,0000
13/9 a 13/10 0,5000 0,3012 0,0000
14/9 a 14/10 0,5000 0,3012 0,0000
15/9 a 15/10 0,5000 0,3012 0,0000
16/9 a 16/10 0,5000 0,3012 0,0000
17/9 a 17/10 0,5000 0,3012 0,0000
18/9 a 18/10 0,5000 0,3012 0,0000
19/9 a 19/10 0,5000 0,3012 0,0000
20/9 a 20/10 0,5000 0,3012 0,0000
21/9 a 21/10 0,5000 0,3012 0,0000
22/9 a 22/10 0,5000 0,3012 0,0000
23/9 a 23/10 0,5000 0,3575 0,0000
24/9 a 24/10 0,5000 0,3575 0,0000
25/9 a 25/10 0,5000 0,3575 0,0000
26/9 a 26/10 0,5000 0,3575 0,0000
27/9 a 27/10 0,5000 0,3575 0,0000
28/9 a 28/10 0,5000 0,3575 0,0000
1/10 a 1/11 0,5000 0,3575 0,0000
2/10 a 2/11 0,5000 0,3575 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3575 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3575 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3575 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3575 0,0000

TR MÊS % ano 12 m

Setembro/21 0,00 0,00 0,00
Outubro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 SET OUT %m %ano %12m

Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 - -0,27 19,65 25,58
Noroeste 1.908,52 - 1,06 20,81 30,22
Oeste 2.020,24 - 0,20 14,87 19,83

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 166,00 -3,5% -4,0%
Ponta Grossa 161,00 -5,3% -6,4%
Maringá 161,00 -4,7% -4,2%
Cascavel 162,00 -5,3% -2,4%
Sudoeste 162,00 -5,8% -4,1%
Guarapuava 161,00 -5,8% -4,7%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 89,00 1,1% 2,3%
Sudoeste 86,00 -1,1% -10,4%
Cascavel 86,00 -1,1% -8,5%
Maringá 85,00 0,0% -9,6%
Ponta Grossa 86,00 -1,1% -9,5%
Guarapuava 86,00 -1,1% -9,5%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 0,0% -1,0%
Ponta Grossa 98,00 1,0% 0,0%
Maringá 95,00 1,1% 1,1%
Cascavel 95,00 1,1% 1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 19/11, pes.físicas 16/11, emp. do més ticos 05/11. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

nov/21 1.192,25 -17,00 -3,5% -4,7%
jan/22 1.205,50 -17,25 -3,5% -4,4%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 553,00 -6,25 -2,7% 2,9%
mar/22 562,25 -5,50 -2,4% 3,0%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

dez/21 332,70 -3,10 0,0% 3,9%
jan/22 329,60 -3,10 -0,2% 2,6%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

dez/21 766,50 -7,25 -0,8% 2,9%
mar/22 779,75 -3,50 -0,7% 3,0%

Ações % R$

Petrobras PN -0,58% 25,85 
Vale ON -2,97% 64,11 
ItauUnibanco PN -1,21% 22,88 
Bradesco PN +4,93% 19,99 
Magazine Luiza ON +12,27% 12,44 
Petrorio ON +17,87% 27,57 
Via SA ON +10,79% 7,29 
Azul PN +8,27% 28,40 

INDICE BOVESPA 

Alta: 1,37% 104.824 pontos

Volume negociado: R$ 31,66 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A sétima parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/11, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,03%.

MÊS TAXA SELIC
Ago/21 0,43%
Set/21 0,44%

MÊS TAXA SELIC
Out/21 0,49%
*Nov/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 05/11/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 05/11/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 05/11/21

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA OUTUBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice set out nov
INPC (IBGE) 1,1042 1,1078 -
IPCA (IBGE) 1,0968 1,1025 -
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2864 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Setembro/21 0,5000 4,59 6,17
Outubro/21 0,5000 5,11 6,17

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Setembro/21 0,3012 1,67 2,02
Outubro/21 0,3012 1,98 2,21

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 156,32 -2,2% -2,3% -1,1% 157,00 156,50 

MILHO saca 60 kg 79,53 0,0% 0,9% -9,9% 81,50 80,20 

TRIGO saca 60 kg 88,40 -0,1% -0,1% -0,3% 88,50 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 253,46 -0,1% 0,0% -4,4% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 230,70 0,0% 0,5% -4,4% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 277,27 -0,1% -0,7% -7,0% 285,00 280,00 

SUÍNO kg, vivo 6,18 -1,4% -2,2% -2,2% 6,00 5,00 

ERVA MATE arroba 24,02 0,0% -1,5% -1,5% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 04/11/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 04/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.638,00 -1,02% -4,70%
Boi gordo (2) 267,75 4,32% 4,14%
Café (3) 1.282,15 -0,17% 2,06%
Algodão (4) 603,16 1,18% 1,41%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 05/11/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 05/11/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 203,55 -5,05 -0,2% 6,1%
mar/22 206,40 -5,05 -0,1% 5,9%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

105.704 103.500 105.550 105.616 103.412 104.824

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

28/10 29/10 01/11 03/11 04/11 05/11

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

04/11 R$ 318,50 /grama +1,11%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 1,48% Var. novembro: -2,18%

Compra R$ 5,522
Venda R$ 5,523

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,87% Var. novembro: -1,73%

Compra R$ 5,5449
Venda R$ 5,5455

DÓLAR PARALELO
Baixa: 1,02% Var. novembro: -1,52%

Compra R$ 5,42
Venda R$ 5,82

DÓLAR TURISMO
Baixa: 1,02% Var. novembro: -1,53%

Compra R$ 5,42
Venda R$ 5,80

EURO
Baixa: 0,80% Var. novembro: -1,71%

Compra R$ 6,4049
Venda R$ 6,4078

EURO TURISMO
Baixa: 0,88% Var. novembro: -1,47%

Compra R$ 6,18
Venda R$ 6,72  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0489
Libra esterlina R$ 7,48
Peso argentino R$ 0,055

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,46
Libra esterlina 0,74
Euro 0,87

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 116,87 0,41 1,8% 7,3%
mar/22 113,24 0,33 1,8% 6,2%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 36.124,23 -0,09
Londres 7.279,91 +0,43
Frankfurt  16.029,65 +0,44
Tóquio 29.794,37 +0,93
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Agência Brasil
O leilão do 5G, para selecio-

nar as operadoras de serviços de 
conectividade utilizando a quin-
ta geração da telefonia móvel, ar-
recadou R$ 46,79 bilhões. O va-
lor ficou abaixo dos R$ 50 bilhões 
previsto inicialmente pelo gover-
no, pois nem todos os lotes foram 
arrematados. A informação foi di-
vulgada na sexta-feira (5) pela 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) após o encerra-
mento da análise das propostas.

De acordo com o órgão, ain-
da assim, considerando as fai-
xas contratadas, houve ágio (va-
lor acima do previsto) de R$ 5 
bilhões, cerca de 12%. Nos pró-
ximos dias, o governo e a Anatel 
devem decidir se esse valor to-
tal será destinado como outorga 
ao governo ou se serão revertidos 

em investimentos no setor.
Segundo a Anatel, é comum 

em leilões que alguns lotes não 
sejam contratados. Nesse leilão, 
mais de 85% de tudo que foi co-
locado a venda foi comercializado 
e todas as obrigações de cobertu-
ra foram assumidas. Os lotes que 
sobraram poderão ser reeditados 
em um novo leilão.

O processo licitatório come-
çou ontem (4), quando as opera-
doras já em atuação no país, Cla-
ro, Vivo e TIM, arremataram o 
lote principal do leilão, de abran-
gência nacional, pelo valor de R$ 
1,1 bilhão. Além delas, no âmbi-
to regional, empresas atuantes 
como Sercomtel e Algar Telecom 
também levaram lotes e seis no-
vas operadoras entrarão em ope-
ração no mercado - Winity II, Bri-
sanet, Consórcio 5G Sul, Neko, Fly 

Link, Cloud2u.
O leilão consistiu em uma 

concorrência em quatro faixas de 
radiofrequências - 700 MHz; 2,3 
GHz; 3,5 GHz; e 26 GHz, que têm 
finalidades específicas de merca-
do, divididas em diversos lotes.

Investimentos previstos
Do valor total arrecadado, R$ 

7,4 bilhões (incluído o ágio de 
R$ 5 bilhões) serão em outorgas 
para o governo e o restante será 
utilizado pelas empresas vence-
doras em compromissos defini-
dos em edital. O objetivo dessas 
contrapartidas é garantir investi-
mentos no setor para sanar as de-
ficiências de infraestrutura, mo-
dernizar as tecnologias de redes e 
massificar o acesso a serviços de 
telecomunicações do país.

“Nosso país tem uma escas-

sez muito grande de internet, tem 
um deserto digital enorme, e pela 
primeira vez teremos a garan-
tia e a certeza que todos os valo-
res arrecadados nesse leilão ire-
mos converter em benfeitorias 
para a população”, disse o minis-
tro das Comunicações, Fábio Fa-
ria, durante coletiva à imprensa 
para apresentar os resultados do 
leilão.

Entre esses compromissos 
estão as obrigações de investi-
mentos com tecnologia 4G ou 
superior em áreas sem cobertu-
ra, como pequenas localidades e 
rodovias federais. Para os mu-
nicípios com mais de 30 mil ha-
bitantes, está previsto o atendi-
mento já com tecnologia 5G. Nas 
capitais e no Distrito Federal, o 
5G deverá começar a ser ofere-
cido pelas vencedoras do leilão 

antes de 31 de julho de 2022 e 
haverá um cronograma de im-
plantação para as demais cida-
des até 2029.

Além disso, o edital também 
contempla recursos para a imple-
mentação de redes de transpor-
te em fibra ótica na Região Norte 
e a construção da Rede Privativa 
de Comunicação da Administra-
ção Pública Federal, para susten-
tação dos serviços de governo. Já 
os recursos das autorizações da 
faixa de 26 GHz, cerca de R$ 3,1 
bilhões arrecadados, serão desti-
nados a projetos de conectivida-
de de escolas públicas, ainda a se-
rem definidos pelo Ministério da 
Educação. Esse valor, segundo a 
Anatel, é significativo e suficiente 
para garantir cobertura 5G para 
as escolas de educação básica do 
país. 

Primeiro leilão do 5G movimenta 
R$ 46,79 bilhões



Andrea Ladislau

ARTIGO
Os sabotadores de sucesso que se manifestam como 

personagens principais do nosso cotidiano

FOTO DO DIA
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Quando falamos em sabotagem, a primeira ideia 
que pode vir à mente é de “puxadas de tapete”. Mas 
nem sempre a sabotagem vem do outro. Talvez a sa-
botagem mais cruel seja aquela que se manifesta em 
nosso próprio inconsciente e, cercada por crenças 
limitantes, nos impede de crescer pessoalmente ou 
profissionalmente.

Os sabotadores de sucesso são padrões men-
tais e emocionais que levam à autossabotagem dia-
riamente. Essa sabotagem é causada por imaturida-
de emocional, na qual o indivíduo não se permite ser 
feliz ou bem-sucedido. Em linhas gerais, são grandes 
redes de pensamentos ou atitudes e comportamen-
tos negativos e pessimistas que nos impedem a evo-
lução pessoal, como a raiva, medo, ódio, vingança, 
culpa, ansiedade e vergonha.

Os nossos maiores sabotadores de sucesso são 
o medo, o desejo de permanecer na zona de confor-
to, a vaidade, a prepotência, a falta de organização e 
planejamento, a falta de objetivos e foco, a procrasti-
nação, a desmotivação e, por fim, as nossas crenças 
limitadoras. Estas últimas podem acompanhar o in-
divíduo desde a infância e quando adultos, se não fo-
rem bem administradas, podem dificultar relaciona-
mentos pessoais e até a compreensão de mundo do 
ser humano.

De forma inconsciente esses sabotadores aca-
bam por transformar e padronizar nossa persona-
lidade e o nosso comportamento. Por exemplo, a 
autossabotagem pode caracterizar e definir perso-
nalidades, como indivíduos: críticos, controladores, 
hiper vigilantes, hiper racionais, insistentes, presta-
tivos em demasia, hiper realizadores, inquietos ou 
esquivos (aquele que nunca consegue dizer não).

Apesar da autossabotagem ser muito dolorosa e 
limitante, a boa notícia é que podemos paralisar es-
tes sabotadores de sucesso emocionais a qualquer 
momento, desenvolvendo a maturidade, que não tem 
nada a ver com a idade cronológica, com a auto in-
timação, tomada de consciência, reflexão e decisão.

Sabotagem é um auto engano, uma projeção fal-
sa de si e da realidade, por inconsciência, não se dar 
o tempo para trazer as coisas para a consciência, por 
medo de olhar para dentro e quebrar as amarras.

Ela acontece quando pulamos o processo, des-
cumprindo o ciclo de perceber (observar o que se 
está sentindo no momento, identificar a emoção), 
compreender o motivo de estar sentindo isso e o mo-
mento de concluir (chegar a uma conclusão ou cho-
que de realidade), o querer sair dessa situação (o que 
fazer para sair disso). Planejar a solução, conversar 
com os próprios botões, dialogar consigo (inteligên-
cia intrapessoal).

Para sair do ciclo da auto sabotagem é necessário 
instalar a competência, a sabedoria emocional ou a 
maturidade, através da auto consciência, do autoques-
tionamento, do auto controle (autoestima), da análi-
se, da sublimação (fazer alguma atividade que goste 
e traga alegria) e da motivação (eliminar ou ajudar).

E o dizer da maturidade? Ela é a capacidade de 
reconhecer os pontos fortes e coloca-los em prática. 
Você pode citar dez pontos fortes da sua personali-
dade? Difícil, né? Isso porque as pessoas não foram 
educadas ou informadas sobre como refletir sobre 
suas qualidades e habilidades.

A forma como a pessoa se relaciona consigo 
própria facilita a forma como se relaciona com as 
outras pessoas, com a empatia afetiva, cognitiva, a 
preocupação empática e a aptidão social (maneira 
de fazer parte de grupos e a liderança em família e 
social). Porém, também inclui a capacidade de entrar 
em contato com os pontos fracos, admiti-los (se acei-
tar) e ir à luta, transformando-os em fortes, sempre 
se questionando e tomando a decisão de mudá-los, 
dando o melhor de si.

Outro ponto importante é a força positiva que o 

ato de desenvolver a capacidade de rir de si mesmo 
(a), não levar tudo tão à sério, mas com naturalidade, 
pode imputar no indivíduo. Os erros e falhas fazem 
parte do ser humano e não podem derrotá-lo. Devem 
servir como aprendizado e desafio.

O ciclo todo é composto de emoções negativas, 
que impactam o tempo todo nos processos decisó-
rios, nas relações e nas ações ou reações. Ele come-
ça com o medo, que é uma emoção primária. Quan-
do nascemos, choramos por sentir medo.

O medo é a primeira emoção, é a que inicia o 
processo da autossabotagem. O medo deve ser me-
dido conforme sua intensidade e capacidade de des-
truição, pois, se soubermos lidar com o medo ele 
pode ser benéfico a ponto de nos impulsionar a ven-
cer nossos próprios limites.

O segundo elemento desse ciclo é a perda, por-
que todo medo é medo de perder, ou de não atingir 
o objetivo. Em seguida ele leva à culpa, que é o ele-
mento mais importante. Existem vários tipos de cul-
pa: a persecutória ou a depressiva, que causa mau-
-humor. A culpa depressiva busca a energia interna 
para conseguir lutar contra algo que nos perturba. 
É necessário tratar essa culpa, limpá-la para não se 
tornar refém do tabu.

Se a pessoa perdeu algo ou alguém e não se 
perdoar então gera mágoa ou ressentimento, o que 
pode causar uma doença. O ideal, no fim das contas, 
é a pessoa mergulhar em si mesma, repensar o que 
tem que se fazer, para que assim possa se reinven-
tar e sair renovada e mais madura. Caso não se con-
siga essa conscientização, então a culpa gera a raiva.

O tamanho da raiva é o mesmo do medo, da per-
da e da culpa. O ser humano precisa projetar essa rai-
va. Quando o medo é menor, é possível projetar essa 
raiva em si mesmo (se criticando). Mas quando a rai-
va é maior ocorre de ser projetada em outra pessoa.

Ao controlar melhor seus sabotadores, muitos 
benefícios serão gerados para a mente e para o cor-
po, como por exemplo: níveis menores de produção 
dos hormônios ligados ao estresse, pois com os sabo-
tadores ativados, ao invés de produzir endorfinas no 
metabolismo, se produz adrenalina, causando uma 
doença degenerativa, como punição (inconsciente).

Além disso, tem-se um sistema imunológico 
mais eficiente, reduzindo as chances de contrair do-
enças. Outro benefício é a redução de pressão arte-
rial, do aparecimento de dores crônicas, uma melhor 
higienização do sono e também, maiores chances de 
controle de possíveis alterações do distúrbio alimen-
tar. Pois, cada tipo de emoção se dirige a um órgão 
do corpo, por isso temos que tomar consciência de-
las. E se não tratadas elas, se transformam em doen-
ças somatizadas no organismo.

Enfim, sabotar a si mesmo é não reconhecer sua 
existência e não compreender o que lhe faz sofrer 
ou lhe impede de alcançar seus objetivos e, conse-
quentemente, o sucesso. É preciso se conscientizar 
da necessidade de mudança de padrões mentais e 
comportamentais. Afinal, alguns sentimentos e emo-
ções quando surgem, se não controlados, podem ati-
var outras emoções negativas, drenando energia, li-
mitando forças e gerando fantasmas desnecessários.

Visto que, o autoconhecimento e a auto empatia 
são grandes aliados para derrotar os sabotadores do 
sucesso pessoal e emocional que, naturalmente po-
dem surgir para minar o protagonismo do ser humano.

Graduada em Letras e Administração de 
Empresas, pós-graduada em Administração 
Hospitalar e Psicanálise e doutora em Psicanálise 
Contemporânea. Possui especialização em 
Psicopedagogia e Inclusão Digital. É palestrante, 
membro da Academia Fluminense de Letras e 
escreve para diversos veículos

A flor do sol, que na sabedoria popular significa felicidade.
Registro feito no sítio Beija Flor, de Amarildo e Claudete Grassi, 

foto feita para Rafael Fisher, amigo da família
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Paulo Argollo
Se eu te contar, periga você não acredi-

tar. Mas é verdade. O Brasil já presenciou a 
vitória de uma eleição presidencial por um 
homem que estava preso, condenado! No 
dia em que saiu o resultado da eleição, o 
vencedor estava enclausurado numa prisão 
a quase 3 mil quilômetros de distância da ci-
dade onde ele deveria tomar posse do car-
go. É verdade! Existem todos os registros. 
Exatamente 185 anos atrás, no dia 6 de no-
vembro de 1836, Bento Gonçalves da Silva 
era proclamado presidente da República Rio 
Grandense! Nesta data, ele estava preso no 
Forte do Mar, em Salvador, pois foi captura-
do numa emboscada ao atravessar o rio Ja-
cuí um mês antes, em outubro de 1836.Ele 
foi preso pelas tropas imperiais sob a acu-
sação de ser o principal líder da famigerada 
Revolução Farroupilha.

Longe de mim querer desrespeitar a 
gauchada, muito pelo contrário. É um povo 
que eu admiro demais, sou consumidor da 
sua cultura em larga escala. Mas a gente 
tem que se curvar perante a verdade, né? A 
Revolução Farroupilha como a gente conhe-
ce hoje, como ela é comemorada todo dia 
20 de setembro em Porto Alegre e em todo 
o estado do Rio Grande do Sul, com um viés 
heroico, libertário e republicano, não passa 
de uma história romantizada baseada em al-
guns fatos reais.

A Guerra da Cisplatina começou em 
1825 e terminou em 1828 com o Brasil e 
Argentina derrotados e o Uruguai vencedor, 
ganhando sua independência. A situação de 
Dom Pedro I se tornava cada vez mais insus-
tentável. O país estava numa terrível crise 
econômica e o imperador sob forte pressão. 
Neste cenário, o sul do Brasil ficou abando-
nado. Mas tudo bem, porque os estanciei-

ros viviam em paz, criando gado e vendendo 
charque para o sudeste e nordeste do Bra-
sil. Em 1831 Dom Pedro I é forçado a abdi-
car do trono brasileiro e volta para Portugal, 
deixando aqui seu filho, Dom Pedro II, com 
apenas 6 anos de idade. Pela lei, Dom Pedro 
II só poderia assumir o trono aos 18 anos. 
Tem início assim o período das regências.

Em 1834, numa tentativa de manter 
boas relações com o Uruguai e estabilizar 
a economia, a Regência Trina Permanente, 
que comandava o Brasil, baixou os impos-
tos sobre o charque uruguaio para 12%, en-
quanto o charque do Rio Grande do Sul era 
taxado em 25%. Os estancieiros tentaram 
de todo modo negociar com o presidente da 
província do Rio Grande do Sul, para que ele 
pudesse intervir junto à Regência para bai-
xar os impostos. Ignorados, os fazendeiros 
resolveram juntar seus peões e escravos e 
organizaram um exército para invadir Por-
to Alegre e exigir que os impostos fossem 
renegociados.

Ou seja, de esfarrapados esses revolto-
sos não tinham nada. Eram fazendeiros ri-
cos e bem criados. Tanto que eles adotaram 
o nome Farrapos inspirados nos Sans Culo-
te, como eram conhecidos os revolucioná-
rios da Revolução Francesa. Liderados por 
Bento Gonçalves e Antonio de Sousa Netto, 
no dia 20 de setembro de 1835, um exérci-
to invade Porto Alegre, depõe o então pre-
sidente da província e exige a nomeação de 
um novo presidente. Isso não acontece. Por-
to Alegre permanece tomada durante um 
mês, mas em seguida consegue expulsar os 
rebeldes. Entretanto, a cidade permaneceria 
sitiada por muitos anos. Porto Alegre, assim 
como as cidades de Rio Grande e Pelotas, 
nunca se aliaram aos farrapos, permanecen-
do fiéis à corte ao longo dos longos 10 anos 

que durou a revolta.
Então a Revolução Farroupilha foi es-

sencialmente uma revolta por conta de abu-
sos fiscais. Mas à medida que ela avançava, 
ganhava contornos separatistas e involunta-
riamente republicanos. Ao contrário do que 
já foi dito, os líderes da revolta, que eram 
fazendeiros ricos, não tinham ideais aboli-
cionistas. O que fizeram foi enganar seus 
escravos e peões prometendo liberdade e 
alforria se eles lutassem. Entre as idas e vin-
das da revolução, Bento Gonçalves, como foi 
dito, foi preso, mas conseguiu fugir com a 
ajuda do legendário Garibaldi, foi presiden-
te da República Rio Grandense, mas sempre 
buscou uma saída amistosa para o fim do 
confronto. Em 1845 a revolução chegou ao 
fim de uma maneira vergonhosa. Houve um 
acordo entre os líderes farrapos e a corte. 
As dívidas do Rio Grande do Sul foram as-
sumidas pela corte, que também diminuiu 
os impostos do charque gaúcho e aumentou 
as taxas para os uruguaios. E o último con-
fronto foi a Batalha de Porongos, em que há 
evidências de que os líderes da revolução se 
associaram ao exército real numa embosca-
da para dizimar os escravos e peões que lu-
tavam pela revolução, já que não havia inte-
resse em nenhum dos lados de liberta-los.

Lembra da história do Tiradentes? Lem-
bra da história da independência? Lembra 
da história dos bandeirantes? Todos even-
tos que foram recontados com pompa e cir-
cunstância muitos anos depois dos eventos 
reais terem acontecido. Pois é. Com a Revo-
lução Farroupilha aconteceu a mesma coisa. 
Em 1935, o então presidente Getúlio Var-
gas, gaúcho, resolveu exaltar o seu estado 
frente a todo o Brasil celebrando o cente-
nário da revolução Farroupilha. No entan-
to, como era uma revolta pouco conhecida 

fora do Rio Grande do Sul, Vargas fez uma 
enorme festa em Porto Alegre no dia 20 de 
setembro exaltando a Revolução Farroupi-
lha como um levante republicano, abolicio-
nista e heroico dos gaúchos. Todo mundo 
acreditou e é assim que a revolução é cele-
brada até hoje. Em especial, e ironicamente, 
em Porto Alegre, cidade que permaneceu ao 
longo de toda a revolução do lado da corte e 
contra os rebeldes.

Mas tudo bem, assim é a história. Ain-
da que não seja contada de forma realmen-
te fidedigna e contenha alguns exageros, ela 
ajuda a formar a personalidade de um povo. 
A Revolução Farroupilha traz consigo o or-
gulho do gaúcho, sua personalidade indômi-
ta, corajosa e cheia de amor pela sua terra. É 
super louvável.  E conhecer a história como 
ela realmente aconteceu não desmerece em 
nada o povo gaúcho. Na verdade, só acres-
centa, pois faz com que a gente reflita sobre 
como as coisas foram no passado e nos aju-
da a tomar decisões mais sábias e justas no 
presente.

 

HOJE EU RECOMENDO
Filme: Filme Sobre Um Bom Fim
Direção: Boca Migotto
Ano de lançamento: 2015
Um documentário inspirador, interessantís-
simo e muito revelador sobre o mais impor-
tante bairro boêmio de Porto Alegre, que 
abrigou artistas, intelectuais e agitadores 
culturais que fizeram história no século XX. 
Tem completinho e de graça no Youtube. É 
imperdível!

A verdade esfarrapada da Revolução Farroupilha
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No fim do mês de outubro, a Viasoft inaugurou, em parceria com 
o Município de Laranjeiras do Sul, a Escola de Tecnologia Viasoft. 
Essa é a segunda cidade beneficiada com o projeto -- a primeira foi 
Saudades do Iguaçu --, que tem como objetivo capacitar jovens para 
o mercado de trabalho da tecnologia, gerando oportunidade de em-
prego e renda no setor, que não para de crescer no mundo todo. Na 
sequência, a iniciativa vai alcançar Irati e Ponta Grossa, todos muni-
cípios do Paraná,

Em Laranjeiras, serão capacitados 60 jovens ao longo de 90 dias 
de ensino contínuo e integral, através do desenvolvimento de skills 
que estimulam o protagonismo profissional da carreira e a conquis-
ta de desafios.

Depois desses 3 meses de qualificação, quem se destacar duran-
te o projeto vai ser convidado a atuar profissionalmente na área de 
Implantação e Atendimento da Viasoft. Ou seja, além de promover 
o desenvolvimento e a criação de novos talentos, o projeto também 
vai oferecer uma colocação no mercado de trabalho aos participan-
tes mais dedicados.

De acordo com Flávia Saturnino de Sá, diretora de Pessoas e Per-
formance da Viasoft, a empresa visa o impacto social de contribuir 
com a empregabilidade dos municípios e também com o mercado de 
trabalho. “Se todas as empresas pensarem na capacitação de profis-
sionais, nós não viveremos a escassez de talentos, por isso a nossa 
ideia é treinar do zero jovens e adultos, mesmo os que nunca tiveram 
contato com a tecnologia”, esclarece.

Modelo de ensino
O modelo da escola de tecnologia, que tem como alicerce o de-

senvolvimento profissional através da tecnologia, foi idealizado pelo 
CEO da Viasoft, Itamir Viola.

Neste processo, a condução teórica e prática dos alunos é reali-
zada por profissionais de dentro da Viasoft, que toparam o desafio 
de desenvolver a soft skill docente para desafiar, desenvolver e capa-
citar futuros profissionais para a realidade do mercado de trabalho. 
Por isso, nada melhor do que quem vive essa realidade cotidiana para 
repassar experiência e conhecimento.

Essa é também uma forma de a Viasoft devolver à sociedade uma 
parte de todos os frutos que vem colhendo em todos esses anos de 
trabalho, proporcionando troca de conhecimento. De um lado, ofere-
ce oportunidade a quem tem interesse em ingressar no setor da tec-
nologia e, do outro, prepara profissionais aptos a colaborarem com o 
crescimento da software house.

Escola de tecnologia 
prepara jovens para o 
mercado de trabalho

Apoio da Prefeitura de Laranjeiras foi essencial para que o projeto fosse realizado ainda em 2021

Fotos: Divulgação
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Em Saudade do Iguaçu, o programa, chamado PFV - Programa For-
mação Viasofters, oferece a formação de Hunter Comercial e visa capaci-
tar profissionais para atuar nas áreas de negócios da Viasoft -- varejo su-
permercadista, materiais de construção, agronegócio, logística, postos de 
combustíveis, recursos humanos, entre outros --, com duração de 60 dias.

Em Laranjeiras do Sul, o projeto recebeu o nome de Laranjeiras Tec-
nológica, e vai formar Analistas de Implantação. O curso vai durar 90 dias 
e ofereceu 60 vagas. Com o investimento, o objetivo é atingir várias esfe-
ras, econômica e social, proporcionando empregabilidade, desenvolvendo 
talentos e possibilitando um futuro melhor para cada participante.

Já Irati disponibiliza 60 vagas para os candidatos à formação de De-
senvolvedores. Os cursos terão duração de seis meses. Além da prefeitu-
ra, o projeto conta com a parceria da Fundação Araucária de Apoio ao De-
senvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA).

Parceria e ampliação
Como o maior objetivo é promover uma mudança efetiva na vida dos 

jovens participantes, especializando-os em uma área que apresenta cons-
tante crescimento e oportunidade para um desenvolvimento cheio de 
conquistas e uma linda trajetória profissional, Viola decidiu disponibilizar 
seu modelo para o Governo do Estado do Paraná. Com isso, será possível 
ampliar sua atuação para diversos municípios, desenvolvendo jovens de 
todas as regiões do estado e formando novos talentos para esse merca-
do de trabalho que gera tanta oportunidade, mas sofre com a carência de 
profissionais preparados para os desafios da carreira.

Neste modelo, os municípios são os responsáveis pela construção dos 
laboratórios de informática, da infraestrutura e mesmo de oferecer uma 
bolsa para os alunos. “A nossa formação é robusta, exige dedicação inte-
gral de, no mínimo, 90 dias. São pessoas que se capacitarão trabalhando, 
e vão ganhar uma bolsa financeira da prefeitura se essa for a opção do 
Município”, avalia Flávia.

A iniciativa colabora ainda para evitar a evasão dos municípios, prin-
cipalmente dos menores, de onde os jovens, ao fim do Ensino Médio, 
saem para grandes centros a fim de buscarem melhores oportunidades 
de emprego ou mesmo para cursar uma graduação. “Como a Viasoft tem 
a possibilidade de home office, a ideia é ter uma parceria com esses mu-
nicípios. Nós queremos absorver os talentos e, para isso, eles não precisa-
rão deixar suas cidades”, finaliza.



Infl uência astral muito benéfi ca e re-
novação profi ssional para solucionar 
seus problemas fi nanceiros e pesso-
ais. Fará boas amizades e receberá o 
apoio de pessoas que exercem mui-
ta infl uência nos meios sociais.

Notícias pouco alvissareiras pode-
rão vir hoje. Tome cuidado tam-
bém com os inimigos ocultos e 
opositores, pois estes estarão pron-
tos a prejudicá-lo em algum senti-
do. Bom, porém, as pesquisas, in-
vestigações. 

Aplique-se melhor no trabalho, uma 
vez que você está deixando esta par-
te importante da sua vida um pouco 
de lado. Nada de imprevidência, pois 
poderá estragar suas possibilidades 
de ser bem sucedido neste dia.

Neste dia, maiores serão as possibi-
lidades de se realizar materialmen-
te, através dos bons negócios e 
pelo esforço no trabalho. Fluxo fa-
vorável também ao amor e paixão. 
Aproveite. 

O aspecto entre planetas importan-
tes dentro do seu mapa solar indi-
ca um bom dia, pois você estará em 
seu melhor período para o convívio 
íntimo. Se agir corretamente, terá 
grande expansão na vida social e 
profi ssional. 

Excelente estado mental. Ótima in-
tuição e bastante gosto para as coi-
sas novas. Há favorabilidade para 
importações e exportações, via-
gens ao exterior e diversões de um 
modo em geral. 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Considere se as suas falhas ou erros, 
dentro do trabalho, se devem a sua 
própria distração ou desinteresse. 
Ótimo fl uxo astral para o tratamen-
to de sua beleza física e para impor 
mais moral em seu ambiente social. 

Não despreze e nem faça pouco 
caso de ninguém. Você poderá se 
arrepender. Muito sucesso está pre-
visto para você hoje. Terá êxito nos 
estudos que requeiram grande em-
penho mental.

Neste dia, que lhe será de todo 
promissor, haverá muita produção 
profissional e muita facilidade para 
arranjar empréstimos de dinheiro e 
para solucionar suas  dificuldades 
fi nanceiras. 

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Boas vibrações, emanando senti-
mentos de amor e comunhão, re-
fi namento pelos gostos artísticos 
e atração pelo sexo oposto. Espe-
tacular infl uência astral para o seu 
signo. 

Você estará sentindo muita segu-
rança junto aos amigos e conhe-
cidos, podendo demonstrar a sua 
amizade que será retribuída. Bom 
para novos empreendimentos e 
aos negócios ao mesmo tempo. 

Período ideal para fi rmar relacio-
namentos ou se lançar em novas 
conquistas. A partir de hoje tudo 
tende a melhorar sensivelmente 
para você. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPOPRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

25°/19°

25°/15°

28°/20°

31°/20°

25°

19°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192NOVA

PROBABILIDADE DE CHUVA 95% | 12,6mm
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RADICCI iotti

BOLETIM COVID-19

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 59

EDPP
CUSTODEVIDA
ENFADOSAL

IEEMPADA
ADIARENC
MOTEVITEI

SANSCRITO
DOOGD
ARREMESSADO
TLEDC
IMPERICIA
JIIRMÃT

MULATOOLE
CHACOTAAT
AOREBOTE

Índice
divulgado

pelo
Dieese 

Escola ven-
cedora do
Carnaval
de 2014

Pouco-
caso; 

desconsi-
deração 

"Coisa da 
(?)", suces-
so de Clara

Nunes 
Salgado
feito de
"massa
podre"

"Você", na
linguagem 
da internet

(?) alii: 
e outros

(lat.)

Dígrafo de
"carroça"

Cidadão
que tirou
o título 
no TRE

Ferramen-
ta de car-
pinteiro

Discagem
Direta 

Internacio-
nal (sigla)

Irineu
Marinho,
jornalista 
fluminense

"Quem não
tem (?),

caça com
gato" (dito)

Tabloide
esportivo
argentino

Modo de
atuação

do zombe-
teiro

Antônio
Olinto,
escritor
"imortal"

Bola que
volta ao
jogo, no
basquete 

Local do suicídio de
Getúlio Vargas (1954)

Três (?): Judiciário,
Legislativo e Executivo
Qualidade

inata 

Sensações
de tédio ou
de fastio
Postergar

Palavra, 
em francês

Língua
erudita 
da Índia

Não permiti
Item do

diário de
classe

Catinga

Pepê, em
relação a
Neném 

Dia (?): 6
de junho
de 1944
(Hist.)

Papai, em
inglês

Ninhos de
marimbondo

John (?) Carré,
romancista britânico 

Ingrediente
básico da pamonha

Latitude
(abrev.)

Tipo de san-
gue raro
Ari Toledo,
piadista

Lançado
longe

"Tensão",
em TPM

"O (?)",
tela de Di
Cavalcanti

(?), negli-
gência e

imprudên-
cia: três

causas de
erros

médicos

 3/aca — dad — mot. 9/sânscrito. 14/unidos da tijuca. 15/palácio do catete.
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 Contrabando 
de vinho

Na manhã da sexta-fei-
ra (5), equipe da Polícia Mili-
tar de Renascença realizou a 
abordagem de um veículo de 
placas de General Carneiro, 
que estava em atitude suspei-
ta.Ao ser abordado, o condu-
tor realizou manobras perigo-
sas e jogou o veículo contra 
a viatura da PM. Durante o 
acompanhamento tático, o 
condutor saltou do veículo 
em movimento, que colidiu 
em árvores.

No interior do veículo, foi 
encontrado aproximadamen-
te 40 caixas de vinho, oriun-
dos da Argentina.

Indenização
As famílias das vítimas 

do acidente rodoviário que 
vitimou 40 trabalhadores de 
empresas têxtil em Taguaí, no 
interior de São Paulo, em no-
vembro do ano passado, re-
ceberão uma indenização de 
R$ 39 mil cada, a título de da-
nos materiais e individuais, de 
acordo com o vínculo empre-
gatício de cada trabalhador. 

O dinheiro será pago 
pelo prazo de 26 meses, em 
parcelas mensais de R$ 1.500.

Ameaças
A Polícia Civil do Paraná 

identificou o autor de amea-
ças contra diretores da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). As ameaças 
foram direcionadas também a 
escolas do estado do Paraná.

O autor enviou as men-
sagens ameaçando os direto-
res caso houvesse a aprova-
ção da autorização de vacinas 
para crianças, com idades en-
tre 5 e 11 anos, após o anún-
cio da Pfizer de que entraria 
com o pedido na Anvisa.

Segundo a Polícia Civil, 
o homem foi intimado, com-
pareceu à delegacia e prestou 
depoimento aos investigado-
res. Ele se disse arrependido 
de ter feito as ameaças ao ór-
gão e às escolas. A Polícia Ci-
vil paranaense não divulgou 
mais informações sobre o ho-
mem. As investigações sobre 
o caso prosseguem.

AEN
As visitas presenciais 

nas unidades prisionais do 
Paraná ‒ suspensas des-
de março de 2020 devido à 
pandemia ‒ retornam a par-
tir deste sábado (6), de for-
ma gradual e com agenda-
mento prévio. O preso e o 
familiar que for  visitá-lo de-
verão estar com o ciclo com-
pleto da vacinação e seguir 
as medidas sanitárias esti-
puladas pelo Departamen-
to Penitenciário do Paraná 
(Depen). Neste momento, 
ainda não estão liberadas as 
visitas nas Cadeias Públicas.

“Sabemos dos anseios 
dos familiares, porém, nes-
ses últimos meses, busca-
mos priorizar a saúde dos 
integrantes do sistema pri-
sional, dos próprios pre-
sos e seus entes familiares. 
Assim que a vacinação foi 
avançando, iniciamos um 
planejamento estratégico 
para retomada dos encon-
tros presenciais, que neste 

momento ainda são de for-
ma gradativa”, explicou o se-
cretário da Segurança Públi-
ca, Romulo Marinho Soares.

O vice-diretor do De-
pen, Luiz Francisco da Sil-
veira, explicou que após um 
trabalho de planejamento, 
que contou com a participa-
ção de diversos órgãos, foi 
decidido que é possível re-
tomar a visitação de fami-
liares com segurança. “Para 
isso, concluímos a vacina-
ção de todo o sistema, de 
presos e servidores, e vamos 
manter os protocolos vigen-
tes e as medidas de higiene 
para evitar a contaminação 
pelo coronavírus”, afirmou 
Silveira.

Segundo ele, neste pri-
meiro momento, somen-
te familiares que já pos-
suem credencial de visitas 
poderão adentrar as unida-
des prisionais. Ainda assim, 
a entrada se dará de forma 
agendada, por e-mail ou te-
lefone, com o objetivo de 

evitar aglomerações. Outro 
requisito é que os visitantes 
estejam com o ciclo comple-
to de imunização, ou seja, 
com as duas doses da vaci-
na ou a dose única.

Um por vez
Neste início, cada pre-

so poderá receber apenas 
um visitante por vez, sen-
do que, cada fim de semana 
será destinado a um público 
familiar diferente, conforme 
portaria. Os dias de visita-
ção serão sempre às sextas, 
sábados e domingos. Cada 
visitante poderá permane-
cer no interior dos estabe-
lecimentos prisionais por no 
máximo uma hora.

“Sabemos da importân-
cia de se manter o vínculo 
familiar do preso preserva-
do, sobretudo no que se re-
fere a sua recuperação e re-
torno à sociedade. Por isso, 
pensamos em um cronogra-
ma que pudesse ser execu-
tado. É um retorno mais len-

to, que exigirá paciência e a 
compreensão de todos nes-
te momento de adequação 
ao novo contexto”, explicou 
o vice-diretor.

Todas as medidas sani-
tárias para evitar o risco de 

contágio da Covid-19 serão 
mantidas, como o uso obri-
gatório de máscara, aferição 
de temperatura, higieniza-
ção de mãos, barreiras sani-
tizantes, desinfecção dos es-
paços, entre outras.

Visitas presenciais   em unidades prisionais do Estado retornam 
a partir de sábado

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br 

No final da tarde da sex-
ta-feira (5), a Polícia Militar 
de Pato Branco deu início a 
quarta etapa da operação 
Fecha Quartel. 

Desta vez, o início da 

operação que busca inten-
sificar o policiamento  os-
tensivo com atividades pre-
ventivas e repressivas, 
saturações, abordagens e 
bloqueios de trânsito, fisca-
lizações de veículos e pes-
soas, propiciando maior se-
gurança à comunidade e 

prevenindo ações crimino-
sas, foi na sede do 3º Ba-
talhão de Polícia Militar 
(BPM).

O efetivo é compos-
to por policiais do 3º Bata-
lhão de Polícia Militar, do 
21º Batalhão de Polícia Mi-
litar, efetivo administrati-

vo, integrantes de Rondas 
Ostensivas Tático Móvel 
(Rotam), da Rondas Osten-
sivas Com Apoio de Moto-
cicletas (Rocam) Batalhão 
de Patrulha Escolar Comu-
nitária (BPEC), Policia Am-
biental (Força Verde), Bata-
lhão de Polícia de Fronteira 

(BPFRON) e Batalhão de Po-
licia Rodoviária Estadual 
(BPRV).

Nas etapas anteriores 
de operação, veículos fur-
tados foram recuperados, 
além de abordagens que re-
sultaram em apreensão de 
drogas.

Polícia Militar  realiza quarta etapa da operação Fecha Quartel

Agências 
 Um acidente aéreo foi registrado 

na tarde da sexta-feira (5), em Pieda-
de de Caratinga, distrito de Caratin-
ga, no Vale do Rio Doce, em Minas 
Gerais. Na aeronave estava a cantora 
Marília Mendonça.

A morte da cantora foi confir-
mada pelo Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais. “O Corpo de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais informa 
que nesta sexta (5) ocorreu a queda 
de uma aeronave de pequeno porte, 
modelo Beech Aircraft, na zona rural 
de Piedade de Caratinga. O CBMMG 
confirma que a aeronave transporta-
va a cantora Marília Mendonça e que 
ela está entre as vítimas fatais”, diz 
nota divulgada pela corporação.

Segundo a Polícia Civil de Minas 
Gerais, havia cinco pessoas no avião. 

“Com imenso pesar, confirma-
mos a morte da cantora Marília Men-
donça. O avião decolou de Goiânia 
com destino a Caratinga/MG, onde 
Marília teria uma apresentação esta 
noite. De momento, são estas as in-
formações que temos”, confirmou 
também a assessoria.

Em acidente de avião, morre cantora 
Marília Mendonça

DIVULGAÇÃO

Há 3 anos a cantora cancelou show em Goiás após pane em aeronave
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JoGo LIMpo
Sulbrasileiro 
Sub 12 

A equipe do Azuriz 
joga na segunda-feira (8), as 
14h30, a semifinal do Sulbra-
sileiro acesso Sub 12.

A partida que será dis-
putada em jogo único, no 
CT Gralha Azul, pelo fato de 
o Azuriz ter a melhor campa-
nha, vai ser contra o Atlético 
Gaúcho.

Ralf no 
Cianorte

Ex-Corinthians e Avaí, 
o volante Ralf foi apresen-
tado na manhã da sexta-
-feira (5), como mais novo 
reforço do Cianorte Fute-
bol Clube para a tempora-
da 2022, quando o Leão do 
Vale, vai disputar o Campe-
onato Paranaense.

O Cianorte afirma que 
só conseguiu fechar o negó-
cio com a ajuda de uma pa-
trocinadora. O clube tem um 
teto de gastos e a parceira fi-
cará responsável por parte 
dos vencimentos do atleta.

Pedal 
do bem

Neste sábado (6), as 9h, 
vai ser realizado em Cleve-
lândia, o Pedal do bem. A sa-
ída está prevista para a acon-
tecer na frene do CTG e o 
percurso seguirá até o Par-
que de Exposições Portal do 
Sudoeste.

Para fazer parte do Pe-
dal do bem, basta doar 2 kg, 
de alimentos não perecíveis 
ou uma cesta básica no valor 
de R$ 60.

Maratona
Agora que os estádios 

estão cheios de torcedores 
e as luzes da Broadway vol-
tam a brilhar, outra institui-
ção da Big Apple encerra um 
hiato da covid-19 no domin-
go (7), data da 50ª edição da 
Maratona da Cidade de Nova 
York.

A edição do ano pas-
sado foi cancelada por cau-
sa da pandemia, e embora a 
deste ano tenha uma varie-
dade de protocolos de saúde 
e segurança, os competido-
res veem seu retorno como 
um sinal da vida voltando ao 
normal.

“Parece que o mundo 
está girando novamente na 
direção certa”, disse Jared 
Ward, que correu na Olimpí-
ada do Rio de 2016 e dispu-
tará a maratona pela quar-
ta vez.

GP do 
México

A Red Bull é a favorita 
para o GP do México de Fór-
mula 1, neste fim de sema-
na. Mas a Mercedes tratou 
de derrubar a rival austríaca 
logo no primeiro treino livre, 
da sexta-feira (5). No domin-
go, a corrida será realizada às 
16 horas.

Assessoria
Na quinta-feira (4), a Confede-

ração Brasileira de Futebol (CBF), 
publicou o calendário do futebol 
brasileiro para a temporada 2022. A 
apresentação do calendário foi feita 
pelo Diretor de Competições da CBF, 
Manoel Flores, que destrinchou as 
datas da temporada.

Com férias e pré-temporada 
preservadas, o calendário de 2022 
prevê o início das competições 
para o dia 26 de janeiro, com a pri-
meira data dos Campeonatos Esta-
duais. O final da temporada, por 
sua vez, está marcado para o dia 
13 de novembro, em ano encurta-
do pela disputa da Copa do Mundo 
FIFA Catar 2022, a partir de 21 de 
novembro. 

Por solicitação de algumas fe-
derações estaduais e clubes, a CBF 

facultou o início do Campeonato Es-
tadual para o fim de semana dos 
dias 15 e 16 de janeiro. Isso não im-
pactará o período do calendário na-
cional, uma vez que outras federa-
ções estaduais não podem iniciar 
seus campeonatos antes do dia 26, 
por compromissos comerciais.

A primeira competição nacio-
nal coordenada pela CBF será a Su-
percopa do Brasil 2021, disputa-
da em jogo único entre o campeão 
do Brasileirão e o da Copa do Bra-
sil, no dia 20 de fevereiro. Três dias 
depois, a bola rola para a Copa do 
Brasil, que terá 14 datas previstas e 
encerramento para o dia 19 de ou-
tubro. As Séries A, B e C do Campe-
onato Brasileiro têm início marcado 
para os dias 9 e 10 de abril, enquan-
to a Série D deve começar no dia 17 
do mesmo mês.

CBF apresenta proposta de datas para as competições em 2022

FIFA
Com a Copa do Mundo marcada para começar em novembro e uma Data Fifa excepcional 
com 14 dias de duração no meio do ano, o Brasileirão será impactado em cinco datas. 

INÍCIO DE TEMPORADA
- Férias 2021/22: 10/12/21 a 8/1/22 (30 dias)
- Pré-Temporada: 9/1 a 25/1 (17 dias)
- Campeonatos Estaduais: 26/1 a 3/4 (16 datas)

COMPETIÇÕES NACIONAIS
- Copa do Brasil: 23/2 a 19/10 (14 datas)
- Série A: 10/4 a 13/11 (38 datas)
- Série B: 9/4 a 5/11 (38 datas)
- Série C: 10/4 a 1º/10 (26 datas)
- Série D: 17/4 a 25/9 (24 datas)
- Supercopa do Brasil: 20/2 (1 data)

DATAS INTERNACIONAIS 
- Conmebol Libertadores: 23/2 a 29/10 (17 datas)
- Conmebol Sul-Americana: 6/4 a 1º/10 (13 datas)
- Conmebol Recopa: 9/3 e 16/3 (2 datas)
- Eliminatórias: 27/1, 1º/2, 24 e 29/3 (4 datas)
- Datas Fifa para amistosos: 1º, 2, 9 e 14/6; 21, 22, 25 e 27/09 (8 datas)
- Copa do Mundo Fifa: 21/11 a 18/12 (28 dias)

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Em um ano que a Liga Nacional 
de Futsal (LNF), também precisou se 
reinventar, para que as partidas fos-
sem possíveis por conta da pande-
mia de covid-19, este final de sema-
na, marca o início da disputa da fase 
de quartas de final da competição.

A oito equipes que chegaram 

até aqui, — ACBF, Atlântico, Joaça-
ba, Joinville, Cascavel, Foz Catara-
tas, São José e Magnus —, devem 
proporcionar ao torcedor da moda-
lidade boas opções de jogos. Vale 
lembrar que das oito equipes que 
chegaram, quatro já comemoraram 
o título da competição.

Confrontos
No sábado (6), às 11h, Magnus 

e Joinville se enfrentam. A partida 
do mata-mata reúne o time cam-
peão de 2017, com o de 2020.

Também no sábado, o primeiro 
representante do Paraná, o Foz Ca-
taratas busca encaminhar a classifi-
cação diante do São José. A partida 
inicia as 14h.

Já no domingo (7), as 11h, a 
serpente do Oeste paranaense, que 
eliminou na fase anterior o Tubarão, 

recebe o Joaçaba, que deixou para 
traz o Blumenau. 

Para fechar as disputas que defi-
nirão os semifinalistas, o clássico gaú-
cho entre ACBF e Atlântico, que tem 
a primeira partida marcada para a 
segunda-feira (8), às 18h. Depois de 
duas derrotas para o rival na fase de 
grupos, o Atlântico tenta tirar a inven-
cibilidade da ACBF na competição. O 
time laranja persegue o hexa da LNF.

LNF entra na fase de quartas de final

Marcilei Rossi com assessoria
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Em clima de “juntar os cacos”, o 
Pato Futsal vai buscar em Guarapu-
ava neste sábado (6), às 19h, uma 
recuperação na Liga Paraná de Fut-
sal 2021, após ter sofrido duas go-
leadas, — para o Palmas (6 x 2) fora 

de casa e do Operário (1 x 5) no Do-
livar Lavarda em Pato Branco.

Este será o primeiro encontro 
entre Pato Futsal e Guarapuava na 
atual temporada. Pelo lado do time 
pato-branquense, os desfalques fi-
cam por conta dos fixos Marqui-
nhos e André, além dos alas João 
Lucas, Ribeirão e Campos, que es-

tão entregues ao departamento 
médico.

O elenco do Pato Futsal treinou 
na manhã da sexta-feira (5), no Gi-
násio Dolivar Lavarda. 

Taça Federação de 
Futsal 2021

Além da Liga Paraná de Futsal 

2021, o Pato Futsal tem pela fren-
te a fase decisiva da Taça Federa-
ção. Pela terceira etapa da com-
petição, o adversário será a ACEL, 
sendo o primeiro jogo no dia 9 de 
novembro, às 20h, em Chopinzi-
nho e o jogo da volta no próximo 
14 de novembro, às 19h, em Pato 
Branco.   

Depois de duas goleadas, Pato 
busca a vitória fora de casa

Mauricio Moreira 

Aos 18 anos e revelado em Pato Branco, goleiro Ryan atuou na última partida da equipe
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30ª rodada
SÁBADO 
Corinthians  x  Fortaleza (17h)
Internacional  x  Grêmio (19h)
Fluminense  x  Sport (21)

DOMINGO
Atlético – MG  x América - MG (16h)
Santos   x  Palmeiras (16h)
Bragantino  x  Athletico – PR (16h)
Bahia   x  São Paulo (18h15)
Ceará   x  Cuiabá (20h30)

SEGUNDA-FEIRA
Chapecoense  x  Flamengo (20h)

TERÇA-FEIRA
Atlético-GO  x  Juventude (19h)

* Tabela sem a informação do jogo do Flamengo e Atlético-GO atrasado 
da 19ª rodada.

tite convoca Vinicius Jr para 
seleção após corte de Firmino 
por lesão
Agência Brasil

O atacante Vinícius Júnior, atualmente no Real Ma-
drid, foi convocado na sexta-feira (5) pelo técnico Tite a 
retornar à seleção brasileira para os próximos dois con-
frontos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do 
Mundo do Catar. Ele substituirá Roberto Firmino, do Li-
verpool (Inglaterra), cortado hoje, depois de avaliação de 
Rodrigo Lasmar, médico da seleção, que confirmou lesão 
muscular na coxa esquerda. 

Firmino se machucou na última quarta (3), na vitória 
dos Reds sobre o Atlético de Madrid (2 a 0), pela Liga dos 
Campeões.  Segundo Lasmar, “a lesão impede o atleta de par-
ticipar dos treinos e jogos da seleção nas próximas semanas”.

Também na última quarta-feira (3), Vinícius Júnior 
brilhou pelo Real, ao dar assistências nos gols da vitória 
por 2 a 1 sobre o Shakhtar Donetsk (Ucrânia). A ausên-
cia do atacante na convocação de Tite, na última sexta 
(29), desencadeou uma série de críticas. Na ocasião, Tite 
chegou a elogiar Vinícius pela boa temporada na Europa. 

“Vinicius Junior, um grande jogador, com potencial 
de crescimento impressionante, num grande momento 
no clube, que concorre naqueles atletas, digamos assim, 
atacantes agressivos. Agudo, o ponta que vai para den-
tro. O desempenho e a oportunidade que Raphinha e An-
tony tiveram, foi um momento importante para a convo-
cação, com todo o respeito nessa concorrência leal que a 
gente procura”, disse Tite durante coletiva.

O escrete canarinho, líder na tabela de classificação 
das Eliminatórias, entra em campo na próxima quinta 
(11), contra a Colômbia, às 21h30 (horário de Brasília), 
na Neo Química Arena, em São Paulo. No dia 16 enfrenta 
a Argentina, na casa dos hermanos, em San Juan.

Em 11 jogos disputados até o momento, o Bra-
sil soma até o momento dez vitórias e um empate. Tem 
31 pontos, seis a mais que a Argentina, segunda coloca-
da. Na terceira posição está o Equador (17 pontos) e em 
quarto a Colômbia (16).

Agência Brasil
Xavi Hernández está li-

vre para assumir como técni-
co do Barcelona agora que o 
clube catalão pagou a cláusu-
la de rescisão de seu contra-
to com o Al Sadd, informou o 
time catari na sexta-feira (5).

O Al Sadd concordou 
em liberar Xavi, que deve 
tomar as rédeas do time no 
qual desfrutou de uma car-
reira ilustre como jogador 
na esteira da demissão de 
Ronald Koeman.

“Xavi nos informou al-
guns dias atrás sobre seu 
desejo de ir para Barcelo-
na neste momento em parti-
cular por causa da situação 
crítica que o time de sua ci-
dade-natal está atravessan-
do, e entendemos isso e de-
cidimos não impedi-lo”, disse 
o presidente-executivo do Al 
Sadd, Turki Al-Ali, em um co-
municado. “A administração 
do #AlSadd concorda com 
a ida de Xavi para Barcelo-
na depois do pagamento da 

cláusula de rescisão estipu-
lada no contrato. Concorda-
mos com uma cooperação 
com o Barcelona no futuro. 
Xavi é uma parte importante 
da história do Al Sadd e lhe 
desejamos sucesso.”

Xavi, de 41 anos, deve 
substituir o treinador inte-
rino Sergi Barjuan, que foi 
indicado depois de o clube 
demitir Koeman na sequên-
cia de uma derrota de 1 a 
0 para o Rayo Vallecano na 
liga espanhola no mês pas-

sado, a quarta do time em 
seis jogos em todas as com-
petições.

Ex-integrante da sele-
ção espanhola, Xavi se uniu 
ao Al Sadd como jogador em 
2015 depois de 17 anos re-
pletos de troféus com o Bar-
celona, tornando-se seu téc-
nico principal depois de 
pendurar as chuteiras em 
2019.

Em abril, ele ajudou seu 
time a conquistar invicto o 
título da liga do Catar.

Xavi é liberado pelo Al sadd e pode voltar ao 
Barcelona como técnico

AEN
As últimas etapas da 

fase regional dos Jogos da 
Juventude (Jojups) e Jogos 
Abertos (Japs) acontecerão 
neste fim de semana, apre-
sentando ao Estado novos 
campeões. As semifinais se-
rão no sábado (6), com as 
finais sendo disputadas no 
domingo (7). 

Nesta fase, os Jogos da 
Juventude e Jogos Abertos 
envolveram mais de 21 mil 
pessoas, entre atletas, trei-
nadores, dirigentes e orga-

nizadores, com um total de 
36 cidades-sede. 

 “Estamos encerran-
do as etapas regionais com 
participação muito grande 
de municípios. Finalizare-
mos futsal, vôlei, basquete 
e handebol nas duas com-
petições, além da bocha e 
bolão, estes somente nos 
Jogos Abertos”, disse o di-
retor de Esporte de Rendi-
mento da Superintendência 
do Esporte do Paraná, Cris-
tiano Barros Homem Del 
Rei.

“Após este evento, ainda 
teremos a etapa estadual em 
Apucarana, em dois finais 
de semana, para as modali-
dades individuais, mais o fu-
tebol 7 e rugby, com encer-
ramento somente em 5 de 
dezembro”, completou.

Segundo ele, o calen-
dário foi extremamente pu-
xado, todos os finais de 
semana, com várias mo-
dificações, sem alojamen-
to, em função da pandemia. 
“Em 2022 queremos retor-
nar num cenário mais pró-

ximo da realidade, mas tam-
bém levando um pouco do 
que fizemos neste ano, para 
a próxima temporada de jo-
gos”, afirmou.

Os Jogos Oficiais do Pa-
raná estão sendo disputa-
dos num formato diferente, 
sem a necessidade das dele-
gações utilizarem alojamen-
to e refeitório. Os Jogos da 
Juventude e os Jogos Aber-
tos são realizados pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Superintendência do Es-
porte do Paraná.

Decisões marcam a última rodada dos Jogos da 
Juventude e Jogos Abertos

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Na noite de sexta-feira 
(5), o Pato Basquete voltou 
a jogar pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB). Dessa vez, con-
tra o Minas Tênis Clube, em 
Minas Gerais.

Em um primeiro quarto 
bem equilibrado, o placar só 
abriu faltando cerca de sete 
minutos, em um arremesso 
de três pontos do Pato, com 
Mateo Bolivar. 

Não demorou muito 
para que a equipe da casa 
igualasse com Gui, em uma 
cesta de três. Os demais ar-
remessos dos anfitriões, até 
então, também foram de 
três. Já o Pato marcou uma 
de três; seis de dois pontos; 
além de dois lances livres. 
Fim de primeiro quarto: 18 
a 17 para o Minas.

No segundo período de 
partida, a equipe da casa 
investiu nas cestas de dois 
pontos, convertendo nove 

de 11 arremessos. Com isso, 
ampliou a vantagem para 
dez pontos em cima do Pato, 
fechando-o em 43 a 33. 

Os paranaenses, por 
sua vez, perderam sete arre-
messos de três pontos, con-
vertendo apenas um; já as 
demais pontuações ocorre-
ram com lances livres e dois 
pontos.

No terceiro quarto de 
jogo, ambas as equipes erra-
ram mais do que acertaram 
nos arremessos. Ele acabou 

fechando com 15 pontos de 
vantagem para os mineiros, 
em 58 a 43.

No último período de 
partida, o Pato se saiu me-
lhor. Contudo, mesmo as-
sim, não conseguiu diminuir 
a vantagem. Fim de jogo: 79 
a 67 para o Minas.

A equipe volta a jo-
gar, na próxima quinta-fei-
ra (11), no Ginásio do Sesi 
em Pato Branco, contra o 
Franca. O jogo terá início às 
19h30.

Pato Basquete perde fora de 
casa para o Minas pelo NBB

Divulgação

Até então, o Pato perdeu todos os quatro jogos disputados na competição
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Aluga-se Apartamento no Resi-
dencial Ágape II na área central 
de Pato Branco!! Com 98.10 m² 
de área total: 1 Suíte, 1 Demi su-
íte Sala, Cozinha com churras-
queira Banheiro social, Área de 
serviço 2 elevadores 1 vaga de 
Garagem Ótimo acabamento, 
(laminado e porcelanato) Área 
de lazer completa Salão de fes-
tas.  Playground com campo 
de futebol. Fica situado ao lado 
da Prefeitura Municipal, próxi-
mo de mercado, hospital e uma 
quadra da praça central e igre-
ja Matriz. Valor: 1.250,00+ con-
domínio (170,00). Maiores infor-
mações: Mariely Corretora de 
Imóveis e Realize Correspon-
dente Caixa, Creci 32792. Con-
tato: (46) 99105-8064. Endere-
ço: Av Tupy, 3204 - Baixada, Em 
frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício 
San Marino Rua Barão do Rio 
Branco Centro. 01 suíte, 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, Wc so-
cial, lavanderia, 02 sacadas 02 
vagas de garagem por aparta-
mento, Medidor de Água e Gás 
individual, sacada com churras-
queira e ponto de gás, platafor-
ma de elevação para portadores 
necessidades especiais, salão 
de festas com playground, água 
quente em todos os ambientes, 

ponto de ar condicionado em 
três ambientes. Creci J-4.201.
Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois 
dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem no cen-
tro de Pato Branco R$ 900,00 
www.joaresbrasil.com.br  cre-
ci f 12.632. Fone:  46 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Mon-
te Moriah com 02 quartos, sa-
cada sala com dois ambientes, 
cozinha, área de serviço, ga-
ragem para 01 veículo. www.
joaresbrasil.com.br Creci f 
12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Ederson Imóveis aluga apto 
com 01 suíte + 02 quartos, am-
biente social com sacada, co-
zinha sob medida, lavanderia, 
bwc e garagem individual. Ele-
vador e salão de festas.  Cen-
tro. R$ 1.300,00 + taxas. CRE-
CI/PR 06596-J. Agende uma 
visita e confira: (46) 3225-4150 
/ 99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br.
---------------------
Habitar aluga: Loft para Loca-
ção no Centro. Semimobiliado, 
com cama de casal e vaga de ga-
ragem. Aluguel: R$ 1.300,00 + 
taxa. Código: 891. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Habitar aluga: Apartamento para 
Locação no Centro, Edifício Im-
peratriz. 02 quartos, 01 suíte, e 

01 vaga de garagem. Aluguel: 
R$ 1.750,00 + taxa. Código: 
201. Acesse  www.habitar.imb.
br ou entre em contato (46)3225-
3232, WhatsApp (46)99972-
0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Famex imobiliária aluga Apar-
tamento 502 B, localizado na 
Rua caramuru n° 370, cen-
tro, Ed Monna Lisa, área priva-
tiva de 60,75  m², sendo 01 co-
zinha, 01 sala de tv, 01 bwc 
social, 01 área de serviço, 01 su-
íte, 01 quarto, 01 vaga de gara-
gem. Valor da locação R$ 1.100 
+ taxas. Consulte-nos no site: ht-
tps://www.famexempreendimen-
tos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga apar-
tamentos Stúdios. Localizado 
na Rua Itacolomi n° 830, esqui-
na com a Rua Caramuru, centro, 
área Privativa de  37,00 m², sen-
do 01 cozinha planejada, 01 bwc. 
Valor da locação R$ 1.100,00. 
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimen-
tos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Aparta-
mento 702 A, localizado na Rua 
caramuru n° 370, centro, Ed Mon-
na Lisa, área privativa de 60,25 
m², sendo 01 cozinha, 01 sala 
de tv, 01 bwc social, 01 área de 
serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 
vaga de garagem. Valor da loca-
ção R$ 1.100,00 + taxas. Con-
sulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.

br. Fone: 3220-8030/ Whats 
99104-5445. CRECI J5858

Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Apartamento semi mobi-
liado, possui sala, cozinha com 
armários, 3 quartos sendo 2 com 
roupeiros, banheiro, lavanderia 
e 1 vaga de garagem. Localiza-
do no Condomínio Residencial 
Alexandre’s apto°103, bloco 01. 
Valor: Consultar. Agende sua visi-
ta!  Mais informações sobre valor 
(46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende tríplex 
novo, alto padrão, com 03 suítes 
com sacada e ar condicionado, 
banheiros, ambiente social inte-
grado com a cozinha, lavanderia 
e garagem para 02 veículos, sa-
lão de festas com churrasquei-
ra, linda vista, escritório, saca-
da e bwc. Terreno todo murado. 
R$ 875.000,00. Financia. CRE-
CI/PR 06596-J. Agende uma vi-
sita e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Roberto Corretor de Imóveis 
– vende apartamento no Edi-
fício Mariê Mariê, com 02 dor-
mitórios, BWC social, sala de 
estar/jantar, cozinha, despen-
sa, área de serviço, BWC servi-

ço e vaga garagem.  Área total 
de 95,31m² e área privativa de 
73,24m². Valor de R$ 270.000,00. 
CRECI-PR: F-35689. Agende sua 
visita (46) 2604-1516 / 99108-
4250. Consulte outras opções: 
www.robertoimoveispb.com.br
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende apartamento novo 
no Edifício San Marino, conten-
do 01 suíte com hidromassagem, 
mais 02 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, sacada com churras-
queira, sacada no quarto, 02 va-
gas de garagem,  elevador, por-
tão eletrônico, área total de 
162,63m². Valor: R$ 540.000,00, 
aceita casa de menor valor na re-
gião do Jardim Primavera, Bor-
tot, São Luiz e Sambugaro. Fa-
ça-nos uma visita na rua Guarani, 
nº 1.101, Centro - Próximo do IAP.  
Fones: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende apartamento no 
centro, contendo 01 suíte, mais 
01 quarto, sala de estar e jantar, 
cozinha, área de serviço, saca-
da com churrasqueira, 01 vaga 
de garagem, com 79m². Valor: 
R$ 480.000,00. Faça-nos uma 
visita na rua Guarani, nº 1.101, 
Centro - Próximo do IAP.  Fones: 
(46) 2604-0888 ou (46) 99113-
0460 whatS. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br 
--------------------
Vende-se Apartamento no Edifí-
cio Premium: 01 suíte com closet, 
mais 02 suítes, 01 lavabo, sala de 
tv, sala de jantar, cozinha, sacada 
com churrasqueira integrada, la-
vanderia, 02 vagas de garagem. 
Valor R$1.100.000,00. Telefone: 
(46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 
99971-4087 / 9973-4188 – E mail: 
atendimento@ciroimoveispb.
com.br - Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se Apartamento no Edifício 
Beluno II: 02 quartos, 01 banhei-
ro, 01 sala de tv/ jantar, cozinha, 
lavanderia, sacada com chur-
rasqueira, 01 vaga de garagem. 
Valor: R$ 350.000,00. Telefone: 
(46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 
99971-4087 / 9973-4188 – E mail: 
atendimento@ciroimoveispb.
com.br - Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Quem compara, compra! 2 ba-
nheiros, 3 quartos, sala com va-
randa com churrasqueira e pia, 
uma  garagem, aquecimento a 
gás, no Centro.  Para morar ou 
para investir (já locado). Edif. Ta-
moio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J  
---------------------
Quem compara, compra! Custo 
para mobiliar padrão luxo R$ 280 
mil. Suíte mais dois quartos, ba-
nheiro social, 2 garagens privati-
vas e individuais no Centro, Apar-
tamento de Face Oeste, Leste e 

Sul. Elevador, salão de festas, 
tudo isso por R$ 715.000,00.  tra-
tar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J 
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Par-
que do Som Suíte mais um quar-
to,  garagem privativa. Novo!  
Valor R$ 255.000,00. Tratar 
(46)98404-0568 Creci 1.530-J. 
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício 
Ana, localizado na Rua Aimoré 
esquina com Itabira.  Com 3 dor-
mitórios, sendo uma suíte com-
pleta mobiliada, banheiro com 
balcão, box em vidro temperado 
e grande banheira de hidromas-
sagem. Mais dois dormitórios me-
nores, e um banheiro social com 
balcão.  Sala ampla com lareira, 
duas amplas sacadas sendo uma 
com churrasqueira e mobiliada. 
Cozinha e área de serviço tam-
bém montadas com mobília, 2 
vagas de garagem separadas, e 
depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, 
Rua Dr. João Juglair Junior, São 
Francisco. Área construída de 
252,00m². Barracão, escritório, 
banheiro e copa. Será entregue 
com acesso por rua de calça-
mento (pedra irregular), com 5m 
de largura. Aluguel R$ 3.780,00 
+ taxas. Ponto de referência 
ao imóvel: BR 158. Telefone: 
(46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 
99971-4087 / 9973-4188 – E mail: 
atendimento@ciroimoveispb.
com.br - Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Aluga-se casa 130,00 m² no Cen-
tro da cidade de Pato Branco-
-Pr, para Locação Comercial. Va-
lor R$ 2.050,00 com IPTU incluso 
neste valor. Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Habitar aluga: Sobrado para Lo-
cação no Bairro Industrial II. 
Com 03 quartos sendo 01 su-
íte com closet e sacada, cozi-
nha dois ambientes e lavabo. 
Aluguel: R$4.200,00. Código: 
781. Acesse  www.habitar.imb.
br ou entre em contato (46)3225-
3232, WhatsApp (46)99972-
0461 CRECI-PR 3985J.
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Vende-se Sobrado Rua Pe-
dro Jose da Silva Próximo Clu-
be Grêmio Industrial Pato-
branquense. Suíte mais dois 
quartos, demais cômodos. Va-
lor R$ 375.0000,00  Tratar 
98404-0568 Creci-Pr 1.530-J

---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. 
Valor R$ 298.000,00 - Para inves-
timento ou para morar. Imóvel 
já locado. Proximidades da Es-
cola Mundo Encantado. 2 Quar-
tos, demais cômodos. Metragem 
66 m² terreno de 173 m² Rua Ita-
puã, próximo Av. das Torres. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planalto 
Loteamento Paulo Afonso. Va-
lor R$ 190.000,00, 93 m² Terre-
no 360 m² , devidamente aver-
bado. Três quartos, demais 
cômodos. Rua Dos Sabiás, 598. 
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vendo excelente casa no bair-
ro Cristo Rei próxima da UPA, 
aceita apartamento de menor 
valor, com: 3 dormitórios, sen-
do uma Suíte c/ closet, Lavabo 
e banheiro social,  mezanino La-
reira Cozinha em conceito aberto 
Varanda com churrasqueira Per-
golado de madeira 03 vagas de 
garagem. Pisos em porcelanato 
e laminado de madeira Aqueci-
mento de água a gás, Área cons-
truída: 160,22 m². Área de terre-
no: 361,94 m². Próximo da UPA. 
Bairro Cristo Rei. Pato Bran-
co. Agende sua Visita!! Reali-
ze Correspondente Caixa e Ma-
riely Corretora de Imóveis. Creci 
32792. Telefone: (46) 98800-9572 
ou (46) 99105-8064. Aveni-
da Tupy, n° 3204, Baixada - Em 
Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 mts 
contendo sala, copa, cozinha, 
bwc social, 03 quartos sendo 
01 deles suíte. Lote de 360 mts 
com sobra no terreno para futura 
construção. Valor: R$ 214.000,00. 
Interessados entrar em con-
tato pelo fone 46 9 99131420

---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no 
Bairro Santa Terezinha, Sendo: 

Área Total: 190,00 m², Área Ter-
reno: 450,00 m², 01 suíte com hi-
dromassagem, 02 quartos, sala 
c/lareira e ar condicionado, co-
zinha, banheiro social, edícula, 
piscina c/aquecimento solar, sis-
tema de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com 
cozinha, sala conjugada, escri-
tório, WC social, 01 suíte com 
closet, 01 quarto, garagem com 
churrasqueira, lavanderia, dis-
pensa, com 150,00m² construído 
e 84,39m2 averbado mais espaço 
para construir piscina, toda mura-
da. Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro Jar-
dim América: Rua Visconde de 
Nacar n.º 447. 01 suíte, mais 02 
dormitórios, 01 banheiro social, 
mais 01 lavabo, sacada, sala de 
tv, cozinha, lavanderia, 01 vaga 
de garagem, edícula com lava-
bo e churrasqueira. Valor: R$ 
450.000,00. Telefone: (46) 3025-
3557 / Whatsapp (46) 99971-
4087 / 9973-4188 – E mail: aten-
dimento@ciroimoveispb.com.
br - Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Ederson Imóveis vende sobra-
do novo, alto padrão, com 01 
suíte com sacada + 02 quartos, 
banheiro, ambiente social com 
espaço gourmet e churrasqueira, 
cozinha, lavanderia e garagem. 
Terreno todo murado. Bairro Vila 
Isabel. R$ 700.000,00. Finan-
cia. CRECI/PR 06596-J. Agende 
uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende linda casa na 
planta no inicio do Bairro São 
Francisco, com 99m², toda em 
laje, terreno com 195m², sen-
do 01 suíte, mais dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro social, 
garagem, área de serviço. Va-
lor: R$ 295.000,00, aceita terre-
no ou veículo como parte de pa-
gamento. Faça-nos uma visita 
na rua Guarani, nº 1.101, Cen-
tro - Próximo do IAP.  Fones: 
(46) 2604-0888 ou (46) 99113-
0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende casa no Bair-

ro Cristo Rei, em alvenaria. Con-
tendo: 52m² de área construída, 
120m² de terreno, 02 quartos, 
sala/cozinha, 01 banheiro so-
cial, lavanderia coberta e gara-
gem. Valor: R$ 200.000,00. Fa-
ça-nos uma visita na rua Guarani, 
nº 1.101, Centro - Próximo do IAP.  
Fones: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br 
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa no bairro Planalto, 
localizada na Rua Beija-Flor. Com 
3 Dormitórios sendo 1 Suíte, Sala, 
Cozinha com Armários, Banheiro 
social; Lavanderia + Edícula com 
1 Quarto e Garagem. Área to-
tal 200 M² // Área construída: 97 
M²; Valor: R$ 280.000,00/ * Estu-
da proposta: veículo, terreno ou 
máquina agrícola. Agende sua vi-
sita! Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com ótima estrutu-
ra com 94,49 M² averbados mais 
15 m² de área de serviço (sem 
averbação). Contendo 3 quar-
tos sendo 1 com sacada, sala, 
cozinha, 2 banheiro, lavande-
ria e garagem com churrasquei-
ra.  Ótima localização, local cal-
mo e seguro, toda murada com 
grades. Endereço: Rua Leduir 
Viganó, bairro São Luiz. Pato 
Branco- PR. Agende sua visi-
ta!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com aquecimento 
solar, piscina com aquecimento 
solar, cozinha com armários. Ter-
reno com 450 m², área construída 
de 224,20 m². Localizada no Bair-
ro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma suíte com hi-
dromassagem e sacada; 
sala de estar; sala de jan-
tar; cozinha 02 dormitórios; 
02 dormitórios; área de serviço, 
varanda; garagem para 02 car-
ros; espaço gourmet, com chur-
rasqueira, forno e sala.  Valor 
Venda: R$ 870.000,00/ Estuda 
proposta de permuta, imóvel de 
até R$ 300.000,00. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis 
– Vende: Casa localizada na 
Rua Nereu Ramos, Pato Bran-
co. Casa Mista, com 03 quar-
tos amplos, sendo 01 suíte, 02 
salas, cozinha ampla, lavande-
ria, despensa, depósito, espa-
ço externo com churrasqueira, 
03 banheiros, garagem para 02 
carros e demais espaços. Va-
lor Venda: R$ 475.000,00/ Terre-
no: Área total 293 M²; Área cons-
truída: 250 M² Agende sua visita!  
Mais informações sobre valor 
(46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br

Beto Corretor de Imóvel Vende: 
chácara com área de lazer em 
Itapejara D`Oeste na linha pal-
meirinha, com 16.000 metros na 
beira do Rio Chopin, possui so-
brado misto com 200m² e uma 
casa de madeira de 100m², con-
tém mais de 200 pés de frutas 
de várias espécies e uma água 
composta de 25%de mineral. 
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende chácara de 
30.000m² na Comunidade de 
Passo da Ilha, a 11km do Centro 
e apenas 2.800 metros do asfal-

to. Contendo mata nativa, água 
de nascente, 02 açudes  e lavou-
ra. Valor: R$ 320.000,00, acei-
ta veículo como parte de pa-
gamento. Faça-nos uma visita 
na rua Guarani, nº 1.101, Cen-
tro - Próximo do IAP.  Fones: 
(46) 2604-0888 ou (46) 99113-
0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende área de terra 
com 3 alqueires a 2km do Tre-
vo da Cattani, na Comunidade 
de Rio Caçador - Vitorino. Con-
tendo mata nativa, água de nas-
cente, 2,5 alqueires de lavou-
ra. Valor: R$ 1.300.000,00, aceita 
casa, terreno e veículo como par-
te de pagamento. Faça-nos uma 
visita na rua Guarani, nº 1.101, 
Centro - Próximo do IAP.  Fo-
nes: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende Chácara de 3,5 
alqueires na Comunidade de 
Nossa Senhora de Carmo - Ma-
riópolis. Contendo mata nativa, 
água de nascente, borda em san-
ga, área de bosque, madeira de 
lei e marfim. valor: r$ 350.000,00. 
faça-nos uma visita na rua guara-
ni, nº 1.101, centro - próximo do 
iap.  fones: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br 

Famex imobiliária aluga sala 

01, localizado na Rua Itabira, n° 
1402, centro, área privativa de 
120,00 m², sendo 01 copa, 02 
bwc, mezanino. Valor da loca-
ção R$ 4.200,00 + taxas. Con-
sulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.
br. Fone: 3220-8030/ Whats 
99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Sala Co-
mercial, localizado na Rua Itabi-
ra, n° 1414, centro, área priva-
tiva de 240 m², sendo 01 copa, 
02 bwc, mezanino. Valor da lo-
cação R$ 7.850,00 + taxas. Con-
sulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.

br. Fone: 3220-8030/ Whats 
99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Favero Corretores De Imóveis 
– Aluga: Sala Comercial na Rua 
Guarani com amplo espaço apro-
ximadamente 300 m². Excelen-
te localização central, que pro-
porciona ótima prospecção para 
comércio, como farmácias, lo-
jas em geral etc. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
-------------------
Habitar aluga: Sala comercial tér-
rea para locação no bairro Jardim 
das Américas. Com 43m² de área 
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privativa. Aluguel: R$ 1.100,00 + 
taxa. Código: 446. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

Vende-se loja em área central, 
com toda estrutura de funciona-
mento, com estoque em roupas, 
presentes, artigos de artesana-
tos, bebidas e perfumes em geral. 
Atendendo seus clientes a 8 anos. 
Aceita como forma de pagamen-
to carro ou terreno Valor sob con-
sulta. Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp). Cre-
ci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se quatro 
conjuntos comerciais no Edifício 
Caramuru Center, todo 5º andar, 
em Pato Branco. Em frente à Pre-
feitura Municipal de Pato Bran-
co. Interessados entrar em conta-
to pelos telefones: (46)3025-1902 
ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro.  
Terreno de esquina com 900 
m² com a mais bela vista da ci-
dade. Aceito veículos ou imó-
veis como parte do pagamen-
to. Tratar (46)99112-9660.
---------------------
Oportunidade de Negócios: 

Vendo terreno área central de 
Pato Branco c/611,52m², por 
menos de 600 reais o m², na 
Rua Iguaçu, com 14 metros 
de frente x 43,68 fundo. Valor 
R$ 440.000,00. Aceita carro de 
até 40.000 - Interessados cha-
mar WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------
Vende - se Terreno Rua Arthur Ber-
nardes próximo Escola Mundo 
Encantado e praça  do bairro São 
Luiz  e caminho Shopping  Metra-
gem 637m²  Frente terreno de 15 
metros. Valor R$ 400.000,00 Tra-
tar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Vende-se Terreno no Loteamen-
to Industrial II 484 m² - Próprio 
para casa (fim de rua) Rua Ar-
cide Colla Topografia Semipla-
na. Valor R$ 350.000,00. Tra-
tar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se Terreno no Bairro Me-
nino Deus. Área Total 406.87 m², 
R$ 140.000,00. Gostou? Entre 
em contato e Agende uma Visi-
ta! Realize Correspondente Cai-
xa e Mariely Cattoni corretora de 
imóveis. Creci 32792. (46) 99105-
8064 OU (46) 98800-9572. Aveni-
da Tupy, n° 3204, Baixada - Em 
Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terre-
no com 429,60m², localizado 
na Rua Alagoas Bairro La Sal-
le. Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp). Va-
lor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------
Terreno a venda na Rua Pe-
dro Soares, bairro Vila Isa-
bel com 612,57m². Cre-
ci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.

---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 
m² no Bairro Industrial, à 40 me-
tros do asfalto da estrada Mu-
nicipal Pioneiro Sadi Viganó, 
saída para à Fazenda da Bar-
ra. Medidas (35,00 x 60,00 me-
tros), com bela vista pano-
râmica da cidade de Pato 
Branco-Pr.  Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Solar Imóveis Vende: Lotea-
mento Jardim Primavera, lo-
tes a partir de 372,00m²no va-
lor de R$ 550,00 o m². Entrada, 
restante parcelado direto com o 
proprietário. Pronto para cons-
truir, confira esse e outros imó-
veis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Vó Normélia, bairro Fraron, 
próximo a Faculdade Fadep, lo-
tes a partir de 290,00m² no va-
lor a partir de R$ 98.000,00, en-
trada, restante parcelado em até 
48 vezes, confira esse e outros 
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vendo Caminhonete Hilux ano 
2003, a diesel, 4x4, cor; pre-
ta e turbinada. Troco por car-
ro de menor valor. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
fone (whats) 46 99984-3044.
---------------------
Vende-se duas Savei-

ros 2009 e 1989. Interessa-
dos tratar (46) 9 9931-0776
---------------------

Vende-se SpaceCross GII 
COMPLETA.  Ano 2013 - 
42.000 km, cor cinza, úni-
co dono, somente ven-
da. Valor R$46.000,00. 
Contato 46 99109 5859

---------------------
Vende-se Fiesta 1.0, SE Sedan, 
2014, com ar condicionado, dire-
ção hidráulica, vidro elétrico, tra-
va, alarme e som. Valor à vista ou 
financiado: R$ 30.000,00. Rece-
bo carro ou moto de menor va-
lor. Informações: (46) 99102-1017 
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655. 
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados.
---------------------
Vende-se Parati 1.6, Surf, ano 
2007/2008, cor prata, único dono, 
com manual e chave reserva, di-
reção hidráulica, ar condiciona-
do, vidro elétrico nas quatro por-
tas, trava, alarme, chave canivete, 
capo traseiro elétrico, bancos 
com regulagem de altura, jogo de 
rodas, farol de milhas, som origi-
nais. Valor à vista ou financiado: 
R$ 31.000,00, troca a combinar. 
Recebo moto de menor valor com 
partida elétrica. Informações: (46) 
99102-1017 (WhatsApp), (46) 
99103-9214  ou (46) 3225-4655. 
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados. 
---------------------
Vende-se Voyage 1.6 MSI, ano 
2018/2019, com ar condicio-
nado, direção hidráulica, vidro 
elétrico, trava elétrica, som, air 
bags e ABS. Valor à vista ou fi-
nanciado: R$ 57.000,00, na tro-
ca a combinar. Recebo carro ou 

moto de menor valor. Informa-
ções: (46) 99102-1017 (What-
sApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados.
---------------------  
Vende-se Golf 1.6 Sportline, 
2012/2013, cor branca, com ar 
condicionado digital, direção hi-
dráulica, vidro elétrico nas 4 por-
tas, trava, alarme, chave canive-
te, som de fábrica, air bag, ABS, 
jogo de rodas, farol de milha, re-
trovisor elétrico, banco com re-
gulagem de altura, computa-
dor de bordo. Valor à vista ou 
financiado: R$ 56.900,00, na tro-
ca a combinar. Recebo carro ou 
moto de menor valor. Informa-
ções: (46) 99102-1017 (What-
sApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados.

Vendo  quadra esportiva ta-
manho 15x30, grama sinté-
tica, nova. Interessados en-
trar em contato pelo fone whats 
(46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de pe-
ças. Nossos consultores de pe-
ças são responsáveis por exe-

cutar atendimento a clientes 
internos e externos com propó-
sito de realizar venda de produ-
tos realizando a manutenção dos 
mesmos através de novos pedi-
dos a fabrica ou através de trans-
ferências de outras filiais. Vaga 
para PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie seu currículo 
para:  dalgisa@verdesul.com.br
------------------
Estou disponibilizando ser-
viços de diarista, mensalis-
ta, auxiliar de cozinha, servi-
ços gerais. Com experiência 
comprovada e referência. Tra-
tar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de trabalho 
em Pato Branco, tem experiência 
em pintura, jardinagem, e serviços 
gerais. Contato 45 – 99141-8902
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fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer 

medida  adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, 
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

Caderno Integrante da Edição nº 8010  |  Pato Branco, 6 e 7 de novembro de 2021

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis

Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco,
Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no art. 213, §3º, da Lei nº
6.015/73, NOTIFICA Elizabete Aparecida Dala Costa não encontrada em sua
residência, para se manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o requerimento
feito por Luiz Carlos Bednarczuk, Zilma Brunetto Bednarczuk, Aloysio
Bednarczuk e Ilde Rosalina Bednarczuk, solicitando alterações de medida
perimetral e de área para fins de retificação administrativa e
georreferenciamento dos imóveis objeto das matrículas nºs 1.478, 7.567 e
55.685, confinante com o imóvel que lhe pertence, podendo V. Sª inteirar-
se da documentação comparecendo ao 1º Serviço de Registro de Imóveis
de Pato Branco, Rua Assis Brasil, nº 353, Pato Branco-PR ou ainda
solicitando envio da mesma através do telefone (46)3225-6480 – horário
de funcionamento 08:30 às 11:00 e de 13:00 às 17:00h. NOTIFICA ainda
quaisquer outros confrontantes e/ou ocupantes dos imóveis contíguos à
matrícula retro citada. A falta de impugnação subentende a anuência, nos
termos do art. 213, §4º, da Lei 6.015/73.

 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SÃO CRISTÓVÃO LTDA., torna 
público que recebeu do IAT a Licença Prévia para a atividade Armazenamento 
e Beneficiamento de Produtos Agrícolas, a ser instalada na Rodovia PR-280, 
km 85, s/n°, Localidade Horizonte, município de Palmas/PR. LP 257.799, 
validade 04/11/2023. 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SÃO CRISTÓVÃO LTDA., torna 
público que solicitará ao IAT a Licença de Instalação para a atividade 
Armazenamento e Beneficiamento de Produtos Agrícolas, a ser instalada na 
Rodovia PR-280, km 85, s/n°, Localidade Horizonte, município de Palmas/PR.  
 
 

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão. Edital nº 90/2021. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 22 de novembro de 
2021, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição de Insumos Agrícolas Para o Programa Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Incentivo à Pecuária Leiteira. Valor estimado: R$ 264.870,00. Gênero: 
Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de 
Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – 
Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico:  
www.chopinzinho.pr.gov.br  Informações pelo telefone: (46) 3242-8614. 
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 66/2021. Objeto: registro de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais hidráulicos, para atender todas as secretarias, entidades e departamentos da 
administração pública municipal. Prazo: 12 meses, de 03.11.2021 a 02.11.2022. Contratante: Município de 
Coronel Vivida. DETENTORAS: 

ATA DE 
REGISTRO DETENTORAS CNPJ nº VALOR 

ESTIMADO 
147/2021 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  07.005.073/0001-15 200.873,50   
148/2021 J. T. GIARETTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 17.094.535/0001-71 94.746,85 

Coronel Vivida, 01 de novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 65/2021. Objeto: registro de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais elétricos, para atender todas as secretarias, entidades e departamentos da 
administração pública municipal. Prazo: 12 meses, de 03.11.2021 a 02.11.2022. Contratante: Município de 
Coronel Vivida. DETENTORAS: 

ATA DE 
REGISTRO DETENTORAS CNPJ nº VALOR 

ESTIMADO 
144/2021 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  07.005.073/0001-15 141.303,10   
145/2021 J. T. GIARETTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 17.094.535/0001-71 27.299,00 
146/2021 S2 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 13.434.829/0001-44 108.814,90 

Coronel Vivida, 01 de novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
RESUMO DE CONTRATOS 

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 70/2021. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 
materiais para instalação da decoração natalina. Prazo de vigência: 06 meses. Contratante: Município de 
Coronel Vivida. CONTRATADAS: 
CONTRATO CONTRATADA CNPJ nº VALOR TOTAL 

87/2021 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI  07.005.073/0001-15 73.389,98   
88/2021 MG LIGHT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12.147.139/0001-41 24.500,00 

Coronel Vivida, 03 de novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 149/2021 – Pregão Presencial nº 58/2021 – Contratante: Município de 
Coronel Vivida. Detentora: ZARDO UNIFORMES LTDA, CNPJ nº  30.628.431/0001-68. Objeto: registro de 
preços, para futura e eventual aquisição de uniformes escolares, para distribuição aos alunos regularmente 
matriculados nos CMEIS e no ensino fundamental da rede municipal de ensino de Coronel Vivida, para o ano 
letivo de 2022, atendendo as necessidades da secretaria de educação, cultura e desporto. Valor total 
estimado: R$ 304.500,00. Prazo de registro: 12 meses, 05.11.2021 a 04.11.2022. Coronel Vivida, 04 de 
novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 
 MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2021 

O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por Item, no dia 19 (dezenove) de Novembro de 2021, às 10h:00min (dez) horas, 
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de materiais destinados a 
decoração de eventos e festividades organizadas pelos Departamentos da 
Administração Municipal de Itapejara D’Oeste - PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min 
(dez) horas do dia 19 (dezenove) de Novembro de 2021. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 
088/2021, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço 
eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526 – 8300. 

Itapejara D’Oeste-PR, 28 (vinte e oito) de Outubro de 2021. 
Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto N° 001/2021 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 089/2021 
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por Item, no dia 19 (dezenove) de Novembro de 2021, às 14h:00min (quatorze) 
horas, tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na comercialização de materiais destinados a decoração de eventos e 
festividades organizadas pelos Departamentos da Administração Municipal de 
Itapejara D’Oeste - PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 14h00min 
(quatorze) horas do dia 19 (dezenove) de Novembro de 2021. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 
089/2021, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço 
eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526 – 8300. 

Itapejara D’Oeste-PR, 28 (vinte e oito) de Outubro de 2021. 
Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 
Decreto N° 001/2021 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE – PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 090/2021 
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por Item, no dia 22 (vinte e dois) de Novembro de 2021, às 10h:00min (dez) horas, 
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na comercialização de um equipamento auto clave para uso da 
Unidade Municipal de Saúde do Município de Itapejara D’Oeste - PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min 
(dez) horas do dia 22 (vinte e dois) de Novembro de 2021. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 
090/2021, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço 
eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526 – 8300. 

Itapejara D’Oeste-PR, 29 (vinte e nove) de Outubro de 2021. 
Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação  
Decreto N° 001/2021 

 

Município de Itapejara D’Oeste 
A Integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
LEI Nº 2018/2021 
DATA: 05.11.2021 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, cria fonte de recursos, altera LDO, PPA e dá outras 
providências. 
LEI Nº 2019/2021 
DATA: 05.11.2021 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial, altera LDO, PPA, e dá outras providências. 
LEI Nº 2020/2021 
DATA: 05.11.2021 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a desenvolver Ações para implementar o Programa CASA 
VERDE E AMARELA, estabelecido pela Lei Federal nº 14.118/2021, de 12.01.2021, sobre o Loteamento 
Fênix IV, aprovado pelo Decreto nº 161/2014. 
LEI Nº 2021/2021 
DATA: 05.11.2021 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, cria fonte de recursos, altera LDO, PPA e dá outras 
providências. 
DECRETO Nº 181/2021 
DATA: 04.11.2021 
SÚMULA: Dispõe sobre as férias coletivas dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências 
DECRETO Nº 182/2021 
DATA: 05.11.2021 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, cria fonte de recursos, altera LDO, PPA e dá outras 
providências. 
DECRETO Nº 183/2021 
DATA: 05.11.2021 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial, altera LDO, PPA, e dá outras providências. 
DECRETO Nº 184/2021 
DATA: 05.11.2021 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, cria fonte de recursos, altera LDO, PPA e dá outras 
providências. 
 

 
 

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2453/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA LIZABETH CRISTINA MENIM TRANSPORTES – Me, 
CNPJ/MF sob o nº 31.130.744/0001 – 54 objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de transporte escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino, conforme objeto do Edital 
de Pregão Presencial N° 066/2018, Fica alterado o valor contratual do Lote nº 01, passando de R$ 
275.492,56 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), 
para R$ 280.166,14 (duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e seis reais e quatorze centavos), passando o 
custo do km rodado de R$ 4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos), para R$ 4,67 (quatro reais e 
sessenta e sete centavos), e o Lote nº 04, passando de R$ 240.501,18 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e 
um reais e dezoito centavos), para R$ 244.601,62 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e um reais e 
sessenta e dois centavos),  passando o custo do km rodado de R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove 
centavos), para R$ 4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos), e alterando o valor total do contrato de R$ 
515.993,74 (quinhentos e quinze mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), para R$ 
524.767,76 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), 
conforme requerimento da empresa, notas fiscais, justificativa do executivo Municipal e tudo de acordo com 
o Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D’Oeste, 03 (três) de novembro de 2021. 
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2456/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA MARIO ELVINO SZYMINOVICZ – ME, CNPJ/MF sob o nº 
11.239.015/0001 – 23, objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte 
escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino, conforme objeto do Edital de Pregão Presencial 
N° 066/2018, Fica alterado o valor contratual do Lote nº 05, passando de R$ 260.111,65 (duzentos e sessenta 
mil, cento e onze reais e sessenta e cinco centavos), para R$ 265.045,64, passando o custo do km rodado de 
R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos), para R$ 4,78(quatro reais e setenta e oito centavos), e 
alterando o valor total do contrato de R$ 260.111,65 (duzentos e sessenta mil, cento e onze reais e sessenta e 
cinco centavos), para R$ 265.045,64 (duzentos e sessenta e cinco mil, quarenta e cinco reais e sessenta e 
quatro centavos), conforme requerimento da empresa, notas fiscais, justificativa do executivo Municipal e 
tudo de acordo com o Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D’Oeste, 03 (três) de novembro de 2021. 
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2454/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA LAIANE APARECIDA PEREIRA DA COSTA – ME, 
CNPJ/MF sob o nº 17.527.329/0001 - 08, objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de transporte escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino, conforme objeto do Edital 
de Pregão Presencial N° 066/2018, Fica alterado o valor contratual do Lote nº 02, passando de R$ 
252.424,72 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), 
para R$ 258.139,96 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), 
passando o custo do km rodado de R$ 4,61 (quatro reais e sessenta e um centavos), para R$ 4,99 (quatro 
reais e noventa e nove centavos), conforme requerimento da empresa, notas fiscais, justificativa do executivo 
Municipal e tudo de acordo com o Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D’Oeste, 03 (três) de novembro 
de 2021. 

 
 

 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3052/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: LABB Laboratórios de Análises Ambientais Ltda, inscrita 
no CNPJ /MF sob o nº 81.322.141/0001 - 22. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de elaboração de estudo investigatório para detectar se há 
contaminação de solo ou água por efluentes oriundos de cemitério na 
comunidade de Linha Ipiranga, conforme objeto do Edital de Dispensa 
de Licitação Nº 021/2021. 
Valor do Contrato: R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais). 
Vigência: De 05 (cinco) de Novembro de 2021 até 05 (cinco) de Maio 
de 2022. 
Data do Contrato: 05 (cinco) de Novembro de 2021. 

 

LEI Nº 1077/2021, DE 05 DE NOVEMBRO 2021 
Autoriza o Executivo Municipal a baixar/alienar e/ou dar em Dação em pagamento Bens 
Móveis do Patrimônio Público Municipal e dá outras providências.  
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021, DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à 
Empresa: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA – R$ 17.940,00. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 21.559.378/0001-08 
__________________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 08 de NOVEMBRO de 2021, conforme Lei 
Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ 

 
ATOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 

 
 

Conforme instituído pela Lei nº 5.017, de 20 de setembro de 2017, em seu art. 1º, §3º, a Câmara Municipal de Pato 
Branco informa sobre os atos de concessão das seguintes diárias: 
                Ato nº 19, de 15 de outubro de 2021 – Beneficiário: Fernanda Chioquetta. Matrícula: 1284-0/1. Data de 
saída: 19/10/2021. Data de retorno: 23/10/2021. Local de deslocamento: Curitiba – PR. Finalidade da viagem: 
Participar do “Fórum Brasileiro de Administração Pública”, realizado nos dias 19 a 23 de outubro de 2021, em 
Curitiba/PR, promovido pelo CEAM – Centro de Estudos da Administração Municipal.Quantidade de diárias: 4,5 
(quatro diárias e meia) (R$ 361,48/diária). Valor concedido: R$ 1.626,66. 

  Ato nº 20, de 15 de outubro de 2021 – Beneficiário: Maiara de Souza. Matrícula: 1286-6/1. Data de saída: 
19/10/2021. Data de retorno: 23/10/2021. Local de deslocamento: Curitiba – PR. Finalidade da viagem: Participar 
do “Fórum Brasileiro de Administração Pública”, realizado nos dias 19 a 23 de outubro de 2021, em Curitiba/PR, 
promovido pelo CEAM – Centro de Estudos da Administração Municipal.Quantidade de diárias: 4,5 (quatro diárias e 
meia) (R$ 361,48/diária). Valor concedido: R$ 1.626,66. 

  Ato nº 21, de 15 de outubro de 2021 – Beneficiário: Neri Gonçalves Farias. Matrícula: 1269-6/1. Data de 
saída: 19/10/2021. Data de retorno: 23/10/2021. Local de deslocamento: Curitiba – PR. Finalidade da viagem: 
Participar do “Fórum Brasileiro de Administração Pública”, realizado nos dias 19 a 23 de outubro de 2021, em 
Curitiba/PR, promovido pelo CEAM – Centro de Estudos da Administração Municipal.Quantidade de diárias: 4,5 
(quatro diárias e meia) (R$ 361,48/diária). Valor concedido: R$ 1.626,66. 
                Ato nº 22, de 15 de outubro de 2021 – Beneficiário: Thais Fernanda Nunes. Matrícula: 1282-3/1. Data 
de saída: 19/10/2021. Data de retorno: 23/10/2021. Local de deslocamento: Curitiba – PR. Finalidade da viagem: 
Participar do “Fórum Brasileiro de Administração Pública”, realizado nos dias 19 a 23 de outubro de 2021, em 
Curitiba/PR, promovido pelo CEAM – Centro de Estudos da Administração Municipal.Quantidade de diárias: 4,5 
(quatro diárias e meia) (R$ 361,48/diária). Valor concedido: R$ 1.626,66. 
Pato Branco, 3 de Novembro de 2021. Joecir Bernardi – Presidente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  

EDITAL ASSUNTO 
Edital 008 de 
05/11/2021 

Exclui candidato da relação de aprovados  no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº. 004/2021. 

Edital 009 de 
05/11/2021  

Convocação de candidato(a) habilitado(a) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº. 004/2021. 

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada 
pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.  
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MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA  

DECRETO N° 276/2021  
Fixa o horário de trabalho no Serviço Público Municipal. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, Rafaela 

Martins Losi, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica 

Municipal, 

DECRETA:  
Art. 1° - A partir de 05 de Novembro de 2021, o horário de serviço dos 

Servidores Públicos Municipais passará a ser de segunda a sexta-feira, conforme; 

 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte das 08h00min às 12h00min e das 

13h30min às 17h30min. 

 

 Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil das 08h às 12h e 

13h15min às 17h15min. 

 

 Secretaria de Agricultura das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

 

 Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 07h30min às 11h30min e das 13h às 

17h. 

 

 Secretaria de Assistência Social 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min. 

 

 Secretaria de Obras e Viação 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

 

 Defesa Civil - 24 horas. 

 

 Secretaria Municipal de Saúde: 

- Unidade Central de Saúde, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h; 

- Unidades Básicas de Saúde (Aeroporto, Renato Lorenzoni e Doutor Antônio José Losi), das 

07h30min às 11h30min e das 13h às 17h; 

- Vigilância Sanitária, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h; 

- Laboratório e Clinica de Fisioterapia, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h; 

- Pronto Atendimento Municipal funcionamento de 24 horas; 

- Unidade Sentinela (casos respiratórios COVID-19) das 07h30min às 11h30min e das 13h às 

17h. 

2 
 

 Prefeitura Municipal das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min. 

 Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 197/2021. 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2021.  

RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 

   
 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
PORTARIA Nº 313/2021  

 RAFAELA MARTINS LOSI, Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais e CONSIDERANDO a pandemia declarada pela OMS – Organização Mundial da 

Saúde em razão da grande expansão do vírus COVID 19 (Coronavírus) a nível mundial, 

RESOLVE; 
 Art.1° - Designar as pessoas abaixo nominadas para compor o Comitê Gestor do Plano de 

Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19. 

 Art. 2° - O Comitê é composto pelos seguintes representantes Titulares e Suplentes: 

 

Membro Titular Membro Suplente Representatividade  

 

Elenice de Fátima Zocke João Gabriel Inacio Coradeli Gabinete do Executivo 

Margareth de Fátima Pasin 

Bertoglio 

 

Jackson Alves Pereira Secretaria Municipal da Educação, 

Cultura e Esporte. 

Arlindo Bortolini Neto Rafael Pereira Cunha Representante – Loja Maçônica Acácia 

Luiz Gustavo Borba Jamilly Rodolfo Coelho Secretaria Municipal da Assistência 

Social 

João Aureo Pacheco 

 

Wellington Dlugloss Secretaria de Obras e Viação 

Tânia Bombassaro 

Jacobsen 

Leandro Cardoso da Silva 

 

Secretaria de Agricultura 

Roberta Barco Lopes 

 

Silas Hildor Friesen Secretaria Municipal de Administração 

Matheus Duglas Heloisa Cobalchini Assessoria Jurídica 

Jorge Alberto Stedille Pedro Adolfo Kleinibing 

 

Integrante do Poder Legislativo 

Juliana Pacheco Linhares  Luciana Zorzenon 

  

 

Secretaria Municipal da Saúde 

 

Henrique Dall’ Asta  Laurindo Dalla Costa Representante do Rotary Clube de 

Clevelândia 

Ilda Barbosa de Freitas 

Cobalchini 

Manoel João Sarda Conselho Municipal de Saúde 

Kelly da Silva Moraes 

 

Josiane Moreira Fortunati Associação Pró-Saúde Clevelândia 

Ligia Keli Bernadon Juliana Emilia Bodanese 

 

Representante do Comércio Local 

Marizete Cordeiro da Silva Willen Carlos Bocchi Representante do Comércio Local 

Maurício de Freitas Silveira Raphael Cechetto Representante da OAB 

Marla Cristiane Nienow Raissa Aires de Freitas Representante do Lions Clube de 

Clevelândia 

 
 
 
 
Antonio Chiarani Neto 

 

Edilson Fortunatti Representante da Associação 

Comercial e Empresarial de Clevelândia 

– ACEC 

Marcelo Caname Hirata 

Takizawa                           

Fabiana Holler Representação Médica 

Tenente Lucas Gabriel 

Macena  

Sargento Mauro Luis 

Rataiczaik 

Representante da Polícia Militar  

Jonas Santos de Paula Emanuelle Serpa 

Stahlschmidt 

Representante da Vigilância Sanitária 

 

 Art. 3° - A Secretária Municipal de Saúde será a porta- voz oficial e Presidente do Comitê. 

 Art. 4°- O Comitê tem caráter deliberativo, e com competência ordinária e extraordinária para 

acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas 

de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas 

afetadas. 

 Art. 5° - O Comitê se reunirá semanalmente, ou por designação, para avaliar as ações em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, e articular as ações estabelecidas no Plano de 

Enfrentamento e Contingência da Doença. 

 Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário, em especial a Portaria n° 240/2021. 

 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 05 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 
 
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
Prefeita Municipal 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2021 

Processo Licitatório Nº 90/2021 – HOMOLOGADO EM: 04/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 05/11/2021 à 04/11/2022) 
 

DETENTORA: TRATORMAX - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA- EPP – CNPJ: 04.983.112/0001-60. 

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças e serviços de mão de obra para 
manutenção preventiva, corretiva ou recuperativa das máquinas pesadas da frota municipal, conforme 
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 68/2021, seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição, e 
conforme descrito abaixo: 

 

                LOTE 01 - MÁQUINAS CASE 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO DE 

OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

1 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS CASE: MOTONIVELADORA CASE 845 "PATROLA" - ANO 2010/2010. 

R$ 40.000,00 75% 

2 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS CASE: MOTONIVELADORA CASE 845 "PATROLA" - ANO 2010/2010. 

R$ 40.000,00 73% 

3 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 20.000,00 73% 
VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 26.200,00 

                LOTE 03 - MÁQUINAS JHON DEERE 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO DE 

OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

7 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS JHON DEERE: TRATOR DE RODAS D170 - CORTADOR DE GRAMA - 
ANO 2012/2012. 

R$ 20.000,00 12% 

8 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS JHON DEERE: TRATOR DE RODAS D170 - CORTADOR DE GRAMA - 
ANO 2012/2012. 

R$ 20.000,00 17% 

9 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 10.000,00 7% 
 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 43.500,00 

                LOTE 04 - MÁQUINA BRITADOR MÓVEL 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, INCLUINDO MÃO 
DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO DE 

OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

10 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, 
ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE 
MÁQUINAS PESADAS BRITADOR MÓVEL: CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL - 
MODELO 6240 - ANO 1980/1980. 

R$ 20.000,00 21% 

11 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS BRITADOR MÓVEL: CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL - MODELO 
6240 - ANO 1980/1980. 

R$ 30.000,00 22% 

12 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 10.000,00 20% 
  VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 47.200,00 
                LOTE 06 - MÁQUINAS JCB 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO DE 

OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

16 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS JCB:  RETROESCAVADEIRA MODELO 3CX TRAÇÃO 4X4 2020/2020. 

R$ 40.000,00 60% 

17 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 30.000,00 60% 
 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 28.000,00 

                LOTE 07 - MÁQUINAS FIATALLIS 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO DE 

OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

18 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, 
ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE 
MÁQUINAS PESADAS FIATALLIS: TRATOR DE ESTEIRA D14 - ANO 
1985/1985. 

R$ 25.000,00 76% 

19 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS FIATALLIS: TRATOR DE ESTEIRA D14 - ANO 1985/1985. 

R$ 20.000,00 76% 

20 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 15.000,00 77% 
VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 14.250,00 

 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 159.150,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta 
Reais). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se 
a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência 
de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 05.00 – Departamento de Obras e Serviços Rodoviários; 05.01 – Divisão de Serviços rodoviários; 2678200052.011 – 
Atividades Operacionais da divisão de serviços rodoviários; 3.3.90.30 – Material de consumo; Despesa:1655; 33.90.39 Outro 
Serviços de terceiros pessoa jurídica; Despesa:1323. 

 
Bom Sucesso do Sul, 05 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2021 

Processo Licitatório Nº 90/2021 – HOMOLOGADO EM: 04/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 05/11/2021 à 04/11/2022) 
 

DETENTORA: HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA - ME – CNPJ: 05.130.862/0001-52. 

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças e serviços de mão de obra para 
manutenção preventiva, corretiva ou recuperativa das máquinas pesadas da frota municipal, conforme 
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 68/2021, seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição, e 
conforme descrito abaixo: 

                LOTE 02 - MÁQUINAS NEW HOLLAND 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO DE 

OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

4 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS NEW HOLLAND: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND 7630 
S1000 2006/2006 - TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND TL 85 
2009/2009 - TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND TL 75 2007/2007. 

R$ 30.000,00 53% 

5 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS NEW HOLLAND: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND 7630 
S1000 2006/2006 - TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND TL 85 
2009/2009 - TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND TL 75 2007/2007. 

R$ 30.000,00 52% 

6 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 30.000,00 46% 
 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 44.700,00 

                LOTE 05 - MÁQUINA HUSQVARNA 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO DE 

OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

13 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINA 
HUSQVARNA: CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - MODELO HUSQVARNA - ANO 
2018/2018. 

R$ 10.000,00 37% 

14 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINA 
HUSQVARNA: CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - MODELO HUSQVARNA - ANO 
2018/2018. 

R$ 10.000,00 56% 

15 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 5.000,00 43% 
 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 21.750,00 

 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 66.450,00 (Sessenta e Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta 
Reais). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se 
a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência 
de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 05.00 – Departamento de Obras e Serviços Rodoviários; 05.01 – Divisão de Serviços rodoviários; 2678200052.011 – 
Atividades Operacionais da divisão de serviços rodoviários; 3.3.90.30 – Material de consumo; Despesa:1655; 33.90.39 Outro 
Serviços de terceiros pessoa jurídica; Despesa:1323. 

 
Bom Sucesso do Sul, 05 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ 

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 199/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 11/2021 
 (Processo Licitatório 97/2021). DATA DO AVISO: 28/10/2021. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 20.777.790/0001-23. 

CONTRATADA: AUTO POSTO CIDADE CAMPO LTDA – CNPJ: 95.407.714/0001-25. 

OBJETO: Aquisição de combustível Óleo Diesel S-500 e S-10 e Gasolina comum, para abastecimento dos veículos e 
máquinas do município, conforme descritivo abaixo: 

Item Descrição do Item Unidade Qtde. Valor 
Unit. (R$) 

Valor Total 
(R$) 

1 
Combustível, tipo Óleo Diesel S-500, em conformidade 
com os Padrões exigidos pela agência Nacional de Petróleo 
(ANP). 

Litro 10.000 R$ 5,25  52.500,00 

2 
Combustível, tipo Óleo Diesel S-10, em conformidade 
com os Padrões exigidos pela agência Nacional de Petróleo 
(ANP). 

Litro 3.000 R$ 5,32  15.960,00 

4 
Combustivel, tipo gasolina Comum, em conformidade 
com os Padrões exigidos pela agência Nacional de Petróleo 
(ANP). 

Litro 5.000 R$ 6,59  32.950,00 

 

VALOR DO CONTRATO: O valor total do contrato é de R$ 101.410,00 (cento e um mil quatrocentos e dez 
reais). 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento 
Municipal, à conta da seguinte Dotação Orçamentária: nº 05.00 – Departamento de Obras e serviços rodoviários; 
05.01 – Divisão de Serviços rodoviários; 2678200052.011 – Atividades Operacionais da divisão de serviços 
rodoviários; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa:892; Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de 
Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo Municipal de saúde; 33.90.30 –Material de Consumo; 
Despesa: 899; 02.00 – Governo Municipal – 02.01 – Gabinete do Prefeito, - 0412200022.002 – Atividades Operacionais 
do Gabinete do Prefeito, - 33.90.30 – Material de Consumo, Despesa 887; 03.00 – Departamento de Administração e 
Planejamento, - 03.01 – Divisão de Administração e Planejamento, - 0412200032.006 – Atividades Operacionais do 
Departamento de Administração e Planejamento, 30.90.30; Material de consumo Despesa 888;  09.00 Departamento 
de Educação Cultura e Esporte; 09.01 Divisão de Ensino; 1236100102.030 Transporte escolar; 33.90.30 –Materiais 
de consumo; Despesa 917. 

VIGÊNCIA CONTRATUAL: A vigência do presente contrato é 30(trinta) dias, contados a partir da sua assinatura, 
sendo de 05/11/2021 até 04/12/2021, ou com o início da nova ata de Registro de Preços oriunda do processo do 
Pregão. 

Bom Sucesso do Sul-PR, 05 de Novembro de 2021. 
 
  

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 45/2021 - (Processo Licitatório 74/2021) 

 

De acordo com o parecer jurídico e em concordância com a Ata Eletrônica, de Abertura do processo licitatório na 

modalidade de Pregão Eletrônico nº 55/2021, que teve como objeto o Registro de preços para futuras aquisições de 

uniformes de ballet e capoeira e Karatê destinados para crianças de famílias beneficiarias do CadÚnico e Bolsa Família, que 

pertençam a famílias carentes e que frequentam os projetos de ballet e capoeira e Karatê do departamento de ação social do 

Município de Bom Sucesso do Sul, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante 

do Anexo I do Edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos, determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a 

favor das empresas fornecedoras e valores relacionados abaixo: 

FORNECEDOR: ELIANDRA GAMBETTA NUERNBERG PICININ - ME, com o CNPJ 10.755.880/0001-60. 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
ITEM R$ 

4 
Collant básico regata, com decote redondo 100% helanca. Na cor 
branca, salmon e rosa. Tam.  G. Und. SÓ DANÇA  40 41,99 1.679,60 

16 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e forro 
de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 27/28. Und. SÓ DANÇA  25 23,79 594,75 

17 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e forro 
de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 29/30. Und. SÓ DANÇA  25 23,79 594,75 

18 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e forro 
de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 31/32. Und. SÓ DANÇA  25 23,79 594,75 

19 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e forro 
de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 33/34. Und. SÓ DANÇA  25 57,79 1.444,75 

20 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e forro 
de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 35/36. Und. SÓ DANÇA  25 57,59 1.439,75 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DO FORNECEDOR R$ 6.348,35 (Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e 
Trinta e Cinco Centavos) 

 
FORNECEDOR: PRISCILA SANTANA - ME, com o CNPJ 11.414.580/0001-80. 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
ITEM R$ 

6 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  na 
parte interna para amarração,  e acabamento com reforço para 
saqueira, para abertura das pernas. Tam. 6 

Und. MARABÁ  15 31,00 465,00 

7 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  na 
parte interna para amarração,  e acabamento com reforço para 
saqueira, para abertura das pernas. Tam. 8. 

Und. MARABÁ  15 31,00 465,00 

8 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  na 
parte interna para amarração,  e acabamento com reforço para 
saqueira, para abertura das pernas. Tam. 10. 

Und. MARABÁ  15 32,00 480,00 

9 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  na 
parte interna para amarração,  e acabamento com reforço para 
saqueira, para abertura das pernas. Tam. 12. 

Und. MARABÁ  15 32,00 480,00 

10 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  na 
parte interna para amarração,  e acabamento com reforço para 
saqueira, para abertura das pernas. Tam. 14. 

Und. MARABÁ  15 32,00 480,00 

11 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  na 
parte interna para amarração,  e acabamento com reforço para 
saqueira, para abertura das pernas. Tam. 16 

Und. MARABÁ  15 32,00 480,00 

 2 

12 
Meia calça com pé de poliamida e elastano (lycra) nas cores rosa 
e salmon e branca. Tam. PP. Und. MARABÁ  40 15,00 600,00 

13 
Meia calça com pé de poliamida e elastano (lycra) nas cores rosa 
e salmon e branca. Tam. P. Und. MARABÁ  40 15,00 600,00 

15 
Meia calça com pé de poliamida e elastano (lycra) nas cores rosa 
e salmon e branca. Tam. G. Und. MARABÁ  40 15,00 600,00 

21 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e forro 
de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 37/38. Und. MARABÁ  25 40,00 1.000,00 

22 
Saia Godê mais comprida nas costas com pala dupla de 
jersey/lycra lingerie. Nas cores rosa e salmon. Tam. PP. Und. MARABÁ  40 15,00 600,00 

24 
Saia Godê mais comprida nas costas com pala dupla de 
jersey/lycra lingerie. Nas cores rosa e salmon. Tam. M. Und. MARABÁ  40 28,00 1.120,00 

25 
Saia Godê mais comprida nas costas com pala dupla de 
jersey/lycra lingerie. Nas cores rosa e salmon. Tam. G. Und. MARABÁ  40 30,00 1.200,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DO FORNECEDOR R$ 8.570,00 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta Reais) 
 
FORNECEDOR: CAPTIVE IND E COM LTDA - ME, com o CNPJ 42.868.813/0001-48. 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
ITEM R$ 

5 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  na 
parte interna para amarração,  e acabamento com reforço para 
saqueira, para abertura das pernas. Tam. 4 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  15 35,20 528,00 

14 
Meia calça com pé de poliamida e elastano (lycra) nas cores rosa 
e salmon e branca. Tam. M Und. MARCA 

PRÓPRIA  40 18,00 720,00 

26 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na outra 
manga o logotipo do CRAS. Tam. 4. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 19,56 782,40 

27 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na outra 
manga o logotipo do CRAS. Tam. 6. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 19,65 786,00 

28 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na outra 
manga o logotipo do CRAS. Tam. 8. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 19,65 786,00 

29 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na outra 
manga o logotipo do CRAS. Tam. 10. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 19,00 760,00 

30 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na outra 
manga o logotipo do CRAS. Tam. 12 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 17,00 680,00 

31 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na outra 
manga o logotipo do CRAS. Tam. 14. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 18,00 720,00 

32 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na outra 
manga o logotipo do CRAS. Tam. 16. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 18,00 720,00 

33 

Camiseta manga curta, gola redonda de poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados em uma das mangas e na outra 
manga o logotipo do CRAS. Tam. 18. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 18,00 720,00 

34 

Kimono Karate, na cor branca, composto por jaqueta, calça e 
faixa branca confeccionado em tecido lona k12 100% algodão, 
com corte europeu (mangas e calças mais longas, ideal para 
KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  20 320,00 6.400,00 

 3 

acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras 
confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de 
maneiras quadriculada, calça com elastico de 35 mm e cordão, 
acabamento com vies 18 mm branco. Fechamento com reforço 
para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa 
confeccionada no mesmo tecido forrado e dublado, cor branca, 
pré-encolhido. Inclusão de logomarca (Brasão) do Município, 
bordado em uma das mangas. Tam. P. 

35 

Kimono Karate, na cor branca, composto por jaqueta, calça e 
faixa branca confeccionado em tecido lona k12 100% algodão, 
com corte europeu (mangas e calças mais longas, ideal para 
KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo 
acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras 
confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de 
maneiras quadriculada, calça com elastico de 35 mm e cordão, 
acabamento com vies 18 mm branco. Fechamento com reforço 
para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa 
confeccionada no mesmo tecido forrado e dublado, cor branca, 
pré-encolhido. Inclusão de logomarca (Brasão) do Município, 
bordado em uma das mangas. Tam. M. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  20 320,00 6.400,00 

36 

Kimono Karate, na cor branca, composto por jaqueta, calça e 
faixa branca confeccionado em tecido lona k12 100% algodão, 
com corte europeu (mangas e calças mais longas, ideal para 
KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca em todo 
acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) costuras 
confeccionada em tecido composto de fios de nylon dispostos de 
maneiras quadriculada, calça com elastico de 35 mm e cordão, 
acabamento com vies 18 mm branco. Fechamento com reforço 
para resistência e saqueira para abertura de pernas. Faixa 
confeccionada no mesmo tecido forrado e dublado, cor branca, 
pré-encolhido. Inclusão de logomarca (Brasão) do Município, 
bordado em uma das mangas. Tam. G. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  20 305,00 6.100,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DO FORNECEDOR R$ 26.102,40 (Vinte e Seis Mil e Cento e Dois Reais e Quarenta 
Centavos) 

 
FORNECEDOR: RACA & DANCIN CONFECÇOES LTDA - EPP, com o CNPJ 17.119.770/0001-50. 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
ITEM R$ 

1 
Collant básico regata, com decote redondo 100% helanca. Na cor 
branca, salmon e rosa. Tam. PP. Und. DANCIN  40 29,49 1.179,60 

2 
Collant básico regata, com decote redondo 100% helanca. Na cor 
branca, salmon e rosa. Tam. P. Und. DANCIN  40 30,99 1.239,60 

3 
Collant básico regata, com decote redondo 100% helanca. Na cor 
branca, salmon e rosa. Tam. M. Und. DANCIN  40 29,98 1.199,20 

23 
Saia Godê mais comprida nas costas com pala dupla de 
jersey/lycra lingerie. Nas cores rosa e salmon. Tam.  P. Und. DANCIN  40 21,50 860,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DO FORNECEDOR R$ 4.478,40 (Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e 
Quarenta Centavos) 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 45.499,15 
(Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Quinze Centavos) 

 
Bom Sucesso do Sul, 05 de Novembro de 2021. 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 



B3
 Edição nº 8010

DIÁRIO DO SUDOESTE
6 e 7 de novembro de 2021 Publicações legais

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato Contrato Nº 126/2021. Pregão Eletrônico Nº 77/2021 - 
Processo N° 184/2021. PARTES: Município de Pato Branco e 
Rodo Oeste Veículos e Peças Ltda. OBJETO: aquisição de um 
Ônibus Urbano Escolar Acessível – Piso Baixo, através do Termo 
de Compromisso – Plano de Ações Articuladas - PAR nº 
202100752-4 que entre si celebram o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Pato 
Branco, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e 
Cultura. VALOR: R$ 293.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 
dias. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º 
(décimo quinto) dia útil após a entrega do objeto, mediante 
emissão do recibo de Recebimento Definitivo, apresentação da 
respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal do 
contrato e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. 
DOTAÇÃO: 07.02. Departamento Administrativo - 
123650039.2.096000. Manutenção das atividades do Transporte 
Escolar e adequação de veículos. 4.4.90.52.00. Equipamentos e 
Material Permanente. Fonte 166. Despesa n.º 16047. 
Desdobramento n.º 16198. GESTOR: Secretária de Educação e 
Cultura Simone dos Santos Painim. FISCAL: Chefe do Setor de 
Transporte Escolar, Lindomar Batista Machado.  Pato Branco, 
21 de Outubro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 01/2021. Termo de Colaboração    
Nº 13/2020 . Edital de Chamamento Público N° 03/2020, 
Processo Nº 03/2020. PARTES: Município de Pato Branco 
e Fundação Pato-Branquense do Bem Estar – 
FUNDABEM. OBJETO: A celebração de parceria para a 
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de 
idade, o qual segue as diretrizes da Resolução CNAS nº 
01/2013, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, conforme requisitos 
mínimos para a execução dos serviços, contemplando as 
metas estabelecidas, equipe de aplicação dos recursos 
financeiros para realização de atendimento a crianças e 
adolescentes no município de Pato Branco–PR.Do Prazo:  
A prorrogação do prazo de vigência e execução para mais 
90 dias, ou seja até 19 de janeiro de 2022; e 
consequentemente a adequação do Plano de Trabalho. 
Pato Branco 18 de outubro de 2021. Robson Cantu– 
Prefeito - Marlene Frizon Dalla Valle - Representante Legal. 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 01/2021. Contrato Nº 65/2021 . 
Dispensa N° 46/2021, Processo Nº 103/2021. PARTES: 
Município de Pato Branco e Indiamara Francieli Morais 
OBJETO: A prestação de serviço de acolhimento 
institucional de pessoa idosa, em atendimento à decisão 
liminar proferida pela 2ª Vara da Fazenda da Comarca de 
Pato Branco/PR, nos autos da Ação Civil Pública 
promovida pelo Ministério Público do Estado, em beneficio 
a Senhora Elizabeth Hildebran, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Da Suspensão: Fica suspenso por 120 dias as 
obrigações do contrato. Pato Branco 26 de outubro de 
2021. Robson Cantu– Prefeito - Indiamara Francieli Morais 
- Representante Legal. 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 02/2021. Contrato Nº 218/2019 . 
Dispensa N° 84/2019, Processo Nº 263/2019. 
PARTES: Município de Pato Branco e BFA 
Incorporadora de Imóveis Ltda OBJETO:  A Locação de 
imóvel urbano com matrícula n° 23.623 do 2° Ofício de 
Registro Geral de Imóveis da Cidade e Comarca de 
Pato Branco, lote n° 03, quadra n° 408, sito à Rua 
Parigot de Souza, esquina com a Rua Estácio de Sá, n° 
335, Bairro Bortot, nesta cidade de Pato Branco – PR, 
com área de 2.206 m², com benfeitoria de dois 
barracões em alvenaria com estrutura metálica de 
1.030 m², para confecção, depósito e manuseio de 
alegorias dos desfiles de Natal, assim como servir de 
local para os ensaios dos desfiles e sede da Divisão de 
Eventos, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura e Divisão de Eventos. 
Prazo: as partes pactuam a prorrogação do prazo de 
vigência de 17 de outubro de 2021 até 17 de outubro 
de 2022.Valor: aplica-se o fator de reajuste  previsto 
conforme variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado - IGP-M (24,94%), de forma parcial 10%, 
passando o valor de contratação de R$ 10.000,00 ( dez 
mil reais) para  R$ 11.000,00 , totalizando para o 
período de 12 meses o montante de R$ R$ 132.000,00. 
Dotação Orçamentária: 1982 - 9830. Pato Branco 16 de 
outubro de 2021. Robson Cantu– Prefeito - Antônio 
Cesar Trento - Representante Legal. 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI de Pato
Branco, Estado do Paraná , no uso de suas atribuições legais, com fulcro no seu Regimento
Interno, faz saber aos membros do CMCTI que realizará Reunião Extraordinária do CMCTI,
conforme cronograma:
Local: A reunião será presencial no SEBRAE de Pato Branco.
Horário: Dia 08 (14h - 18h) e Dia 09 (08h30 - 18h)
Data: Dias 08 e 09 de novembro de 2021
Pauta: PLANEJAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO PATO BRANCO.
Pato Branco, 05 de novembro de 2021
Giles Cesar Balbinotti - Presidente CMCTI
Em virtude da Pandemia COVID-19, todas as medidas recomendadas serão seguidas.

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

RETIFICAÇÃO Nº 02 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 - PROCESSO Nº 

37/2020 
Retificação do Extrato de Publicação do Pregão Presencial nº 14/2020, 
publicado na Edição do dia 26/10/2021. Onde leu-se: “EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 - PROCESSO Nº 37/2020”  leia-
se: “EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 - PROCESSO 
Nº 37/2020” e Onde leu-se: “Pato Branco, 25 de novembro de 2021” leia-
se: “Pato Branco, 25 de outubro de 2021”. As demais condições 
permanecem inalteradas. Pato branco 05 de novembro de 2021. Eduardo 
José Grezele – Pregoeiro. 
 

 

 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 

Nº 
PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

1271 Raquel Kalinski Bocchese 
Baldinotti e outros 

Constituir a Comissão de Controle de 
Infecção da Secretaria Municipal de 
Saúde 

27/10/2021 

1272 Silmara Pereira Dispensar a pedido 28/10/2021 
1273 Daniele Carraro Coelho Dispensar a pedido 25/10/2021 
1274 Município de Pato Branco Revogar a Portaria 1253  28/10/2021 
1276 Gabriel Lamp Nomear cargo comissão 03/11/2021 
1277 Ligia May Taniguchi Nomear cargo comissão 03/11/2021 

1278 Matheus Antonio Marciniak e 
outros 

Conceder pagamento de adicional de 
insalubridade 03/11/2021 

1279 Ana Cristina R. Bandiera e outro Conceder pagamento de adicional de 
insalubridade  03/11/2021 

Publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra(m)-se disponível (eis) no seguinte endereço 
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 08 de novembro de 2021, respectivamente, 
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017. 

 

 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - CNPJ: 76.995.448/0001-54 - SEDE 
ADMINISTRATIVA: RUA CARAMURU Nº. 271 – CENTRO - PRAZO DETERMINADO: 01 ANO - 
VÍNCULO DE TRABALHO: CLT - FORMA DE RESCISÃO: Artigo 481 da CLT. 

CONTRATADA EMPREGO PÚBLICO VIGÊNCIA 
PRORROGADA ATÉ 

Idinea Delarmelin Servente 05/10/2022 
Silvane Malaggi Lusa Servente 05/10/2022 
Marlene Galon Servente 07/10/2022 
Luiza Santos de Matos Servente 07/10/2022 
Rosangela Izabel Ceccon Burille Servente 07/10/2022 
Valdineia Giroletti Servente 12/10/2022 

Pato Branco, em 12 de outubro de 2021. 
Angela Padoan - Prefeita Municipal em Exercício 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

Extrato Contrato nº 125/2021/GP. Pregão Eletrônico nº 75/2021 - Processo 
n° 182/2021. Publicado na Edição nº 8002, de 26 de Outubro de 2021. 
Onde se lê: Extrato Contrato Nº 124/2021 Mapfre Seguros Gerais S.A. 
Leia-se: Extrato Contrato Nº 125/2021 Mapfre Seguros Gerais S.A. As 
demais condições permanecem inalteradas. 
 
. 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 352/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 71/2021, PROCESSO Nº 
170/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para 
futuro e eventual fornecimento de exames de Pesquisa de 
estreptococos do grupo B que serão utilizados no Laboratório 
Municipal de Análises Clínicas para gestantes atendidas em toda a 
rede municipal de pré-natal, atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. CONDIÇÕES DE ENTREGA, 
PRAZO E LOCAL: A entrega do objeto será feita de acordo com a 
necessidade e os pedidos serão formalizados através de Nota de 
Empenho, nas quantidades ali determinadas. CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 30º dia após 
a entrega do produto solicitado, mediante emissão do Termo ou 
Recibo de Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva 
nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal da Ata de Registro de 
Preços e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 2737-13542; 2738-13619; 2868-
13632. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde, Liliam Cristina 
Brandalise. FISCAL: Servidora da Secretaria Municipal de Saúde, 
Keila Cristina Picolo. Ata de Registro de Preços n.º 352/2021. 
Partes: Município de Pato Branco e A.C.L. Assistência e 
Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda, com o valor total de 
R$ 57.360,00. Pato Branco, 20 de Outubro de 2021. Robson Cantu 
– Prefeito. 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 355 À 
367/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021, PROCESSO Nº 
171/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para 
futura e eventual confecção de impressos diversos, atendendo as 
necessidades de todos os Departamentos e Secretarias da 
Administração Municipal. VIGÊNCIA: 12 meses. CONDIÇÕES 
DE ENTREGA, LOCAL, PRAZOS DO OBJETO: Será 
formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Município 
de Pato Branco, nas quantidades ali determinadas. O fornecedor 
terá um prazo de até 15 (quinze) dias, para efetuar a entrega do 
objeto solicitado no endereço especificado. CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil, 
após a entrega do objeto solicitado, mediante Termo ou Recibo de 
Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota 
fiscal/fatura atestada pelo Gestor, Fiscal da Ata de Registro de 
Preços e pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Diversas conforme Atas de 
Registro de Preços. GESTORES: Secretário Executivo e Secretário 
Interino de Administração e Finanças, Ivan Fernando Paula de 
Lima. FISCAIS: Diversos conforme Atas. Ata de Registro de 
Preços – ARP n.º 355/2021. Partes: Município de Pato Branco e A 
Vieira Serviços, com o valor total de R$ 20.054,00; Ata de 
Registro de Preços – ARP n.º 356/2021. Partes: Município de Pato 
Branco e Ayer Felipe de Faria Neto, com o valor total de R$ 
4.000,00; Ata de Registro de Preços – ARP n.º 357/2021. Partes: 
Município de Pato Branco e F. Ricieri Participações Eireli, com o 
valor total de R$190,00; Ata de Registro de Preços – ARP n.º 
358/2021. Partes: Município de Pato Branco e Galzon Editora 
Grafica Ltda, com o valor total de R$ 278.251,70; Ata de Registro 
de Preços – ARP n.º 359/2021. Partes: Município de Pato Branco e 
Gráfica Benacchio e Comunicação Visual Eireli, com o valor 
total de R$ 9.342,98; Ata de Registro de Preços – ARP n.º 
360/2021. Partes: Município de Pato Branco e Gráfica Planet 
Comércio e Impressão Ltda, com o valor total de R$ 9.000,00; 
Ata de Registro de Preços – ARP n.º 361/2021. Partes: Município 
de Pato Branco e Leila Aparecida Bonilha, com o valor total de 
R$ 17.780,00; Ata de Registro de Preços – ARP n.º 362/2021. 
Partes: Município de Pato Branco e Norte Indústria Gráfica Ltda, 
com o valor total de R$ 31.237,00; Ata de Registro de Preços – 
ARP n.º 363/2021. Partes: Município de Pato Branco e Optatec 
Impressão Digital Ltda, com o valor total de R$ 2.624,00; Ata de 
Registro de Preços – ARP n.º 364/2021. Partes: Município de Pato 
Branco e Polimpressos Serviços Gráficos Ltda, com o valor total 
de R$ 85.903,61; Ata de Registro de Preços – ARP n.º 365/2021. 
Partes: Município de Pato Branco e R.B. Comunicação Visual 
Eireli, com o valor total de R$ 4.760,00; Ata de Registro de Preços 
– ARP n.º 366/2021. Partes: Município de Pato Branco e Vpflex 
Indústria Gráfica Ltda, com o valor total de R$ 15.200,00; Ata de 
Registro de Preços – ARP n.º 367/2021. Partes: Município de Pato 
Branco e Vtprint Outdoor e Gráfica Eireli, com o valor total de R$ 
20.001,00.  Pato Branco, 22 de Outubro de 2021. Robson Cantu – 
Prefeito. 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 71/2021- 
PROCESSO: 170/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futuro e eventual fornecimento de exames de Pesquisa de 
estreptococos do grupo B que serão utilizados no Laboratório 
Municipal de Análises Clínicas para gestantes atendidas em toda a 
rede municipal de pré-natal, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e ADJUDICO seus objetos para a empresa: 
A.C.L. Assistência e Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda, 
inscrita no CNPJ nº 22.627.453/0001-85, com o valor total de R$ 
57.360,00. Pato Branco, 20 de Outubro de 2021. Robson Cantu– 
Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 77/2021- 
PROCESSO: 184/2021. OBJETO: Aquisição de um Ônibus Urbano 
Escolar Acessível – Piso Baixo, através do Termo de Compromisso – 
Plano de Ações Articuladas - PAR nº 202100752-4 que entre si 
celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE e o Município de Pato Branco e ADJUDICO seus objetos para 
as empresas: : Rodo Oeste Veículos e Peças Ltda, inscrita no CNPJ nº 
20.290.311/0001-40, com o valor total de R$ 293.000,00. Pato 
Branco, 21 de Outubro de 2021. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 79/2021- 
PROCESSO: 186/2021. OBJETO: Prestação de serviço de troca de 
entrada de energia trifásica (padrão COPEL), com o fornecimento de 
materiais, a ser realizado em algumas Escolas Municipais, CMEIs - 
Centros Municipais Educação Infantil, Centro de Musicalização e do 
Departamento de Merenda Escolar, atendendo às necessidades das 
Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Engenharia e 
Obras e ADJUDICO seus objetos para as empresas: Filipe Lopes 
Boechat Elétrica, inscrita no CNPJ nº 33.253.020/0001-23, com o 
valor total de R$ 114.964,99. Pato Branco, 26 de Outubro de 2021. 
Robson Cantu– Prefeito. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 – PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 085/2021– PMR. 
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de tubos de concreto para atender as necessidades 
da secretaria solicitante, conforme necessidades da Secretaria de Obras, Viação 
e Urbanismo, em favor da seguinte empresa: 

 Empremac Artefatos de Cimento Ltda, no valor total de R$ 
56.222,50 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte e dois reais e 
cinquenta centavos). 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021– PMR 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 086/2021– PMR. 
Objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de material médico hospitalar destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde, em favor das seguintes empresas: 

 Odontomedi - Produtos Odontologicos e Hospitalares Ltda, no 
valor total de R$ 30.229,40 (trinta mil duzentos e vinte e nove reais e 
quarenta centavos); 

 AR Fiorezano Distribuidora de Medicamentos Ltda,  no valor total 
de R$ 13.180,00 (treze mil cento e oitenta reais); 

 MZZ - Comercio de Produtos para a Saude Ltda no valor total de 
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); 

 Cirurgica Nossa Senhora - Eireli no valor total de R$ 1.710,45 (um 
mil setecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos); 

 Cavalli Comércio de Produtos Médicos Hospitalares - Eireli, no 
valor total de R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais); 

 Curamed – Produtos Hospitalares Ltda, no valor total de R$ 
2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais); 

 Amarildo Baseggio & Cia Ltda, no valor total de R$ 390,80 
(trezentos e noventa reais e oitenta centavos); 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021– PMR 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 087/2021– PMR. 
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material odontológico, destinados as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em favor das seguintes 
empresas: 

 Odontomedi - Produtos Odontologicos e Hospitalares Ltda, no 
valor total de R$ 8.955,33 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco 
reais e trinta e três centavos); 

 S. Ceron de Oliveira, no valor total de R$ 6.375,00 (seis mil trezentos 
e setenta e cinco reais); 

 Fusão Comércio de Produtos Odontológicos Ltda, no valor total de 
R$ 2.129,95 (dois mil cento e vinte e nove reais e noventa e cinco 
centavos); 

 Elisvandia Matos Donini Eireli, no valor total de R$ 1.237,95 (um 
mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos); 

 Up Dent Importação Comercial Ltda, no valor total de R$ 
10.470,00 (dez mil quatrocentos e setenta reais); 

 MZZ – Comércio de Produtos para a Saúde Eireli, no valor total 
de R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos); 

 Cirúrgica Nossa Senhora - Eireli no valor total de R$ 3.671,50 (três 
mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos); 

 Máxima Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos, 
no valor total de R$ 7.112,58 (sete mil cento e doze reais e cinquenta 
e oito centavos); 

 Kairos Brasil Comércio de Produtos Alimentícios e Higiene, no 
valor total de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais); 

 Dental Premium Ltda no valor total de R$ 1.648,29 (um mil 
seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos); 

 Bach Industria de Embalagens Ltda, no valor total de R$ 880,00 
(oitocentos e oitenta reais); 

 Possatto & Possatto Ltda, no valor total de R$ 9.368,95 (nove mil 
trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos); 

 Amarildo Baseggio & Cia Ltda, no valor total de R$ 495,00 
(quatrocentos e noventa e cinco reais); 

 Prhodent Comércio de Produtos Hospitalares e Dentarios, no 
valor total de R$ 3.659,75 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais 
e setenta e cinco centavos); 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021 – PMR 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 089/2021– PMR. 
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de material farmacológico (medicamentos) 
destinados as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em favor das 
seguintes empresas: 

 Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, no valor total 
de R$ 7.781,00 (sete mil setecentos e oitenta e um reais); 

 Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, no valor total de R$ 
8.685,22 (oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois 
centavos); 

 Dimaster – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, no valor total 
de R$ 21.202,50 (vinte e um mil duzentos e dois reais e cinquenta 
centavos); 

 Estratti Vegetali Farmácia e Manipulação Eireli, no valor total de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 

 Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda, no valor total de R$ 
630,00 (seiscentos e trinta reais); 

 Stock Med. Produtos Médico-Hospitalares Ltda, no valor total de 
R$ 1.199,42 (um mil cento e noventa e nove reais e quarenta e dois 
centavos); 

 Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos 
Hospitalares, no valor total de R$ 32.124,87 (trinta e dois mil cento 
e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos); 

 Medicamentos de AZ Ltda, no valor total de R$ 3.220,60 (três mil 
duzentos e vinte reais e sessenta centavos); 

 Grams & Grams Ltda, no valor total de R$ 13.440,18 (treze mil 
quatrocentos e quarenta reais e dezoito centavos); 

 AR Fiorezano Distribuidora de Medicamentos Ltda, no valor total 
de R$ 12.866,50 (doze mil oitocentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta centavos); 

 Inovamed Hospitalar Ltda, no valor total de R$ 53.138,43 
(cinquenta e três mil cento e trinta e oito reais e quarenta e três 
centavos); 

 Ágil Medicamentos Ltda, no valor total de R$ 14.020,50 (quatorze 
mil vinte reais e cinquenta centavos); 

 Exemplamed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, no valor 
total de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); 

 Flymed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, no valor total de 
R$ 2.055,00 (dois mil cinquenta e cinco reais); 

 SOS Distribuidora Importadora e Exportadora de Produtos, no 
valor total de R$ 18.502,30 (dezoito mil quinhentos e dois reais e trinta 
centavos); 

 DMB – Distribuidora de Medicamentos Beltrão Eireli, no valor 
total de R$ 9.904,70 (nove mil novecentos e quatro reais e setenta 
centavos); 

 Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares, no 
valor total de R$ 2.970,00 (nove mil novecentos e setenta reais); 

 Nova Medicamentos Ltda, no valor total de R$ 11.561,95 (onze mil 
quinhentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos); 

 Dimeva Distribuidora e Importante Ltda, no valor total de R$ 
7.200,00 (sete mil e duzentos reais); 

 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, no 
valor total de R$ 32.094,86 (trinta e dois mil noventa e quatro reais e 
oitenta e seis centavos); 

 A.G. Kienen & Cia Ltda, no valor total de R$ 11.712,80 (onze mil 
setecentos e doze reais e oitenta centavos). 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021 – PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 090/2021– PMR. 
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de 
empresa para aquisição de lâmpadas em led destinado a manutenção da 
iluminação pública do Município de Renascença, em favor das seguintes 
empresas: 

 Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos Eireli, no valor total 
de R$ 16.340,00 (dezesseis mil trezentos e quarenta reais); 

 GR Comércio Eireli, no valor total de R$ 45.132,67 (quarenta e cinco 
mil cento e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos); 

 JBI Led Comércio de Materiais e Elétricos Eireli, no valor total de 
R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais); 

 J2T Engenharia e Soluções Ltda, no valor total de R$ 3.098,00 (três 
mil e noventa e oito reais). 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021 – PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 092/2021– PMR. 
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de materiais elétricos diversos destinado a 
decoração natalina do Município de Renascença, em favor das seguintes 
empresas: 

 JV Comércio de Materiais Elétricos e Decorações Ltda, no valor 
total de R$ 104,15 (cento e quatro reais e quinze centavos); 

 MG Ligth Comércio e Serviços Eireli, no valor total de R$ 
39.745,00 (trinta e nove mil setecentos e quarenta e cinco reais); 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021 – PMR 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 079/2021– PMR. 
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção e reposição de peças de equipamentos 
odontológicos, médicos e hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde, em 
favor da seguinte empresa: 

 Odonto Tec Ltda, no valor total de R$ 62.550,00 
(sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais). 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 
 

 

  

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 

CNPJ 76.205.681/0001-96 

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br 

 
AVISO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1012021 – 
PMR 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço unitário. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, para manutenção da merenda escolar e do Centro de 
Educação Infantil do Município. 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de novembro 

de 2021 ás 08h00min. 

UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.   

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na 
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46) 
3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8316 (Departamento de Licitações), Renascença, 
Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 
17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site 
www.renascenca.pr.gov.br. 
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e 
telefone acima citado. 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
LUCIANE ELOISE LUBCZYK 

Pregoeira 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021 – PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico n° 080/2021 – PMR. 
Objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de mobiliário em geral e equipamentos destinados às 
necessidades das secretarias solicitantes., em favor das seguintes empresas: 
 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, no valor 
total de R$ 8.590,00 (oito mil quinhentos e noventa reais); 
 PATRICIA DE MORAES HINZ, no valor total de R$ 11.278,00 
(onze mil duzentos e setenta e oito reais); 
 GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA, no valor total de 
R$ 1.149,00 (onze mil duzentos e setenta e oito reais); 
 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI, no valor total de R$ 4.230,00 
(quatro mil duzentos e trinta reais); 
 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, no valor total de R$ 16.296,20 (dezesseis mil 
duzentos e noventa e seis mil e vinte centavos); 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021– PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 081/2021– PMR. 
Objetivando a contratação de empresa para fornecimento de aparelhos televisores 
e escâner para as secretarias solicitantes, em favor da seguinte empresa: 
 MB CATARINENSE EIRELI, no valor total de R$ 61.626,08 
(sessenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos). 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021 – PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 084/2021– PMR. 
Objetivando contratação de empresa para fornecimento de Kit Mobiliário 
conforme as Resoluções SESA nº 773/2019 e nº 868/2020, em favor da seguinte 
empresa: 
 Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, no valor total 
de R$ 1.026,00 (um mil e vinte e seis reais); 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021 – PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 071/2021– PMR. 
Objetivando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de grama 
sintética e grama natural para atender as necessidades das unidades escolares da 
Escola Municipal Professora Ida Kummer e Centro Municipal de Educação 
Infantil CMEI – Girassol, em favor das seguintes empresas: 
 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA, no 
valor total de R$ 11.978,00 (onze mil novecentos e setenta e oito reais); 
 GRAMEIRA NEGRELLO LTDA, no valor total de R$ 7.350,00 
(sete mil trezentos e cinquenta reais). 

Renascença, 05 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021 – PMM 

OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS fornecimento de papel sulfite A4 
para uso das diversas secretarias desta municipalidade. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 23 de Novembro de 2021 às 09h00min, 
na sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de 
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do 
município www.mangueirinha.pr.gov.br.  
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.  

Mangueirinha 05 de Novembro de 2021. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

 O Prefeito Municipal, ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de 
Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o 
Pregão Eletrônico nº 033/2021 - PMM, que tem por objeto: 
Seleção de proposta visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO COMPROMISSO FORMAL DE PREÇO PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de aquisição de bandeiras 
oficiais do Brasil, Paraná e Mangueirinha/PR a serem utilizadas pela 
Secretaria de Educação e seus departamentos, as empresa 
proponente vencedora: BANDESUL INDUSTRIA E COMÉRCIO 
EIRELI foi vencedora do item 01 com o valor global de R$ 
12.470,00 (doze mil quatrocentos e setenta reais). 
Obs: Revoga – se a Homologação publicada no dia 25 de Outubro 
de 2021, publicado no Jornal DIOEMS- Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná dia 26/10/2021, página n° 57, edição n° 
2472 e jornal Diário do Sudoeste dia 24/10/2021 pagina B2 edição 
8001. 

Mangueirinha, 05 de Novembro de 2021  
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES 

Prefeito Municipal 
 
 
 

 

 

 

 
 

ERRATA PORTARIA Nº 238/2021 

 

 

A Portaria nº. 238 de 14 de outubro de 2021, publicado na edição nº. 2466, de 15 

de outubro de 2021, do Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná – 

DIOEMS tem pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção: 

 

Onde se lê: 

 

Servidor Cargo Período 
Aquisitivo 

Período Férias 
Gozadas 

Elizandra dos Santos 
Zilio 

Agente de Apoio 
Operacional 

2020/2021 01/11/2021 até 
30/11/2021 

 
Leia-se: 

 

Servidor Cargo Período 
Aquisitivo 

Período Férias 
Gozadas 

Elizandra dos Santos 
Zilio 

Agente de Apoio 
Operacional 

2020/2021 03/11/2021 até 
02/12/2021 

 

 

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 04 de Novembro de 2021. 

 

 

 
Marciano Vottri 

Prefeito 
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MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
EXTRATO NONO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 008/2017 

Nono Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2017, firmado em 03 de fevereiro de 2017 para Prestação 
de Serviços de Transporte Escolar – Linha 01 (88,4 km rodados diários) e linha 05 (65,7 km 
rodados diários), resultante do Pregão Presencial nº001/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
SAUDADE DO IGUAÇU, doravante denominada PREFEITURA, CNPJ  Nº 95.585.477/0001-92, com 
sede à Rua Frei Vito Berscheid, 708, na cidade de Saudade do Iguaçu - PR,  neste ato representada 
pelo Prefeito em Municipal DARLEI TRENTO, brasileiro, RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR e CPF nº. 
006.374.659-03. CONTRATADA: EVILASIO BRATTI - ME, CNPJ Nº 17.357.109/0001-83, sediada á 
Av. Iguaçu, nº 1.576, CEP: 85.568-000 Município de Saudade do Iguaçu, Estado Paraná, neste ato 
representada por EVILASIO BRATTI, com RG Nº 5.571.055-4 SSP/PR e inscrito no CPF nº 
866.734.839-20. TIPO DO ADITIVO: prazo. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA 
DE ASSINATURA: 18/10/2021.  
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
EXTRATO NONO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 009/2017 

Nono Termo Aditivo ao Contrato n° 009/2017, firmado em 03 de fevereiro de 2017 para Prestação 
de Serviços de Transporte Escolar – Linha 02 (143,90 km rodados diários), resultante do Pregão 
Presencial nº001/2017. CONTRATANTE: Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 
pessoa jurídica de Direito Público Interno, C.N.P.J n° 95.585.477/0001-92, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal DARLEI TRENTO, brasileiro, RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR e CPF nº. 
006.374.659-03. CONTRATADA: IS PRUX TRANSPORTE COLETIVO LTDA -ME, CNPJ Nº 
09.211.420/0001-91, neste ato representado por Sirlene Prux Morozini, residente e domiciliado no 
Município de Saudade do Iguaçu - PR, com RG Nº 8.610.138-6 e CPF/MF nº 056.018.569-31. TIPO 
DO ADITIVO: prazo. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA DE ASSINATURA: 
18/10/2021. 
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
EXTRATO DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 010/2017 

Décimo quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2017, firmado em 03 de fevereiro de 2017 para 
Prestação de Serviços de Transporte Escolar – Linha 03 (94,6 km rodados diários) e linha 08 (59,4 
km rodados diários), resultante do Pregão Presencial nº 001/2017. CONTRATANTE: Município de 
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, C.N.P.J n° 
95.585.477/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal DARLEI TRENTO, brasileiro, 
RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR e CPF nº. 006.374.659-03. CONTRATADA: ARILDO MENDES 
TRANSPORTE ME, CNPJ Nº 10.553.571/0001-07, neste ato representado por Arildo Mendes, 
residente e domiciliado no Município de Saudade do Iguaçu - PR, com RG Nº 7.049.888-0 e CPF/MF 
nº 016.714.869-94. TIPO DO ADITIVO: prazo. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DE ASSINATURA: 18/10/2021. 
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
EXTRATO DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 011/2017 

Decimo terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2017, firmado em 03 de fevereiro de 2017 para 
Prestação de Serviços de Transporte Escolar – Linha 04 (107,70 km rodados diários), resultante do 
Pregão Presencial nº001/2017. CONTRATANTE: Município de Saudade do Iguaçu, Estado do 
Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, C.N.P.J n° 95.585.477/0001-92, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal DARLEI TRENTO, brasileiro, RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR e 
CPF nº. 006.374.659-03. CONTRATADA: F. G. TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME, CNPJ Nº 
08.456.730/0001-03, neste ato representado polo Sr. Francisco Gallina, residente e domiciliado na 
Rua Victor Cenci n°. 752, centro, Município de Saudade do Iguaçu, Estado Paraná, RG Nº 2.161.666 
SSP/PR e CPF nº 162.569.800-34. TIPO DO ADITIVO: prazo. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 
31/12/2021. DATA DE ASSINATURA: 18/10/2021. 
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
EXTRATO DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 012/2017 

Decimo segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 012/2017, firmado em 03 de fevereiro de 2017 
para Prestação de Serviços de Transporte Escolar – Linha 06 (115,80 km rodados diários), 
resultante do Pregão Presencial nº001/2017. CONTRATANTE: Município de Saudade do Iguaçu, 
Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, C.N.P.J n° 95.585.477/0001-92, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal DARLEI TRENTO, brasileiro, RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR e 
CPF nº. 006.374.659-03. CONTRATADA: JJ DONIDA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 
LTDA ME, CNPJ Nº 05.481.672/0001-80, neste ato representado por JAIME JOSE DONIDA, 
residente e domiciliado no Município de Saudade do Iguaçu - PR, com RG Nº 3.524.898-6 e CPF/MF 
nº244.372.399-20. TIPO DO ADITIVO: prazo. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DE ASSINATURA: 18/10/2021. 
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
EXTRATO DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 013/2017 

Decimo segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 013/2017, firmado em 03 de fevereiro de 2017 
para Prestação de Serviços de Transporte Escolar – Linha 07 (57 km rodados diários), resultante 
do Pregão Presencial nº001/2017. CONTRATANTE: Município de Saudade do Iguaçu, Estado do 
Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, C.N.P.J n° 95.585.477/0001-92, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal DARLEI TRENTO, brasileiro, RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR e 
CPF nº. 006.374.659-03. CONTRATADA: GONÇALVES & BALDO TRANSPORTE COLETIVO LTDA - 
ME, CNPJ Nº 07.280.919/0001-25, neste ato representado por Ivones Gonçalves de Oliveira, 
residente e domiciliado no Município de Saudade do Iguaçu - PR, com RG Nº 8.255.392-4 e CPF/MF 
nº 828.739.849-53. TIPO DO ADITIVO: prazo. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DE ASSINATURA: 18/10/2021. 
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 051/2019 

Quinto Termo Aditivo ao Contrato n° 051/2019, firmado em 25 de março de 2019 para Prestação 
de Serviços de Transporte Escolar – Linha 09 (104 km rodados diários) resultante do Pregão 
Presencial nº021/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, doravante 
denominada PREFEITURA, CNPJ  Nº 95.585.477/0001-92, com sede à Rua Frei Vito Berscheid, 708, 
na cidade de Saudade do Iguaçu - PR,  neste ato representada pelo Prefeito em Municipal DARLEI 
TRENTO, brasileiro, RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR e CPF nº. 006.374.659-03. CONTRATADA: 
GONÇALVES & BALDO TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME, CNPJ 07.280.919/0001-25 pessoa 
jurídica de direito privado, com sede a Vila Urutu, S/Nº, Área Rural, município de Saudade do 
Iguaçu, CEP: 85.568-000 neste ato representado por IVONES GONÇALVES DE OLIVEIRA portador 
do CPF Nº 828.739.849-53 e do RG nº 8.255.392-4 SSP/PR. TIPO DO ADITIVO: prazo. PRAZO DE 
EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA DE ASSINATURA: 18/10/2021. 
 

–

–  

 MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2021. PREGÃO ELETRÔNICO nº 
48/2021. EMPRESA: Servmax Serviços Urbanos Eireli, sediada na Rua Duque de Caxias, 
nº 169, sala fundos, Bairro Paraná, CEP 19.973-130, na cidade de Palmital, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.512.675/0001-73 e Inscrição Estadual sob o nº 
501090211112. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza nas vias, 
espaços e prédios públicos. 

LOTE ITE
M 

DESCRIÇÃO QTD
. 

UN UNIT
. 

TOTAL MARCA 

1 2 Serviços de 
mão de obra de 
limpeza de 
prédios 
públicos (Paço 
e Rodoviária 
Municipal, 
Conselho 
Tutelar, 
Departamentos 
diversos). 
Horários a 
serem definidos 
pelo município. 
Zelar pela 
limpeza, 
retirada de lixo, 
higiene e 
instalações do 
patrimônio em 
que atua, 
limpar vidros, 
marquise, 
pátio, calçadas, 
banheiros, 
auxiliar na 
limpeza de 
louças, pratos, 
copos e 
panelas e 
outras 
atividades na 
cozinha, 
higienizar e 
larvar roupas 
de cama, 
desinfetar as 
áreas e 
equipamentos, 
manter controle 
dos gastos dos 
materiais de 
limpeza ou 
outros que 
serão 
necessários 
para a 
manutenção do 
local (materiais 
e 
equipamentos 
de limpeza 
disponibilizados 
pelo município). 

4739 Ser 10,00 47.390,00 Servmax 

1 3 Serviços de 
mão de obra de 
limpeza nas 
escolas 
municipais. 
Horários a 
serem definidos 
pelo município. 
Zelar pela 
limpeza, 
retirada de lixo, 
higiene e 
instalações do 
patrimônio em 
que atua, 
limpar vidros, 
pátio, calçadas 
e arredores dos 
prédios, 
banheiros, 
auxiliar na 
limpeza de 
louças, pratos, 
copos e 
panelas e 
outras 
atividades na 
cozinha, 
higienizar e 
larvar roupas 
de cama, 
desinfetar as 
áreas e 
equipamentos, 
manter controle 
dos gastos dos 
materiais de 
limpeza ou 
outros que 
serão 
necessários 
para a 
manutenção do 
local (materiais 
e 
equipamentos 
de limpeza 
disponibilizados 
pelo município). 

4739 Ser 10,00 47.390,00 Servmax 

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 94.780,00 (Noventa e quatro mil setecentos e oitenta reais). 
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por até 6 (seis) 
meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE EXECUÇÃO: Os serviços 
objeto da presente licitação, deverão ser executados, parceladamente, no município de 
Mariópolis – PR, de acordo com o cronograma a ser estabelecido pelos departamentos 
municipais, pelo período de até 6 (seis) meses (Vigência da Ata). DO PAGAMENTO: Os 
pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.00 
– Departamento de Administração – 03.01 – Divisão de Administração – 
04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços Administrativos – 33.90.39 – Outros 
Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). 05.01 – Departamento de 
Educação – 05.01 – Divisão de Educação – 12.361.0011.2.011.000 – Fundo de 
Manutenção e desenvolvimento da educação básica – Fundeb 40% - 33.90.39 – Outros 
Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (102). 11.00 – Departamento de Viação e 
Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 26.782.0023.2.033 – 
Conservação e melhoramentos de estradas vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). Despesa 1197, 1338, 1339. GESTOR DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS: José Carlos Stanqueviski. Mariópolis, 05 de Novembro de 
2021. Município de Mariópolis. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2021. PREGÃO ELETRÔNICO nº 
48/2021. EMPRESA: Bianca Isabele PA de Faria, sediada na Rua Barão do Rio Branco, nº 
186, Bairro Jardim Bela Vista, CEP 83.301-080, na cidade de Piraquara, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 39.587.752/0001-36 e Inscrição Estadual sob o nº 
isento, doravante designada DETENTORA DA ATA. DO OBJETO: a implantação de 
REGISTRO DE PREÇO para futura eventual contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza nas vias, espaços e prédios públicos. 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN UNIT. TOTAL MARCA 
1 1 Serviços de 

mão de obra de 
limpeza nas 
vias e espaços 
públicos 
(parques, ruas, 
avenidas, 
canteiros, 
trevos, 
bosques, 
campos de 
futebol). 
Horários a 
serem definidos 
pelo município. 
Realizar os 
trabalhos de 
limpeza e 
varrição de 
ruas, avenidas, 
travessas e 
praças, 
conservação e 
limpeza de 
estradas e 
caminhos, 
capinar roçar 
terrenos, ruas e 
demais 
logradouros 
públicos, 
realizar a 
limpeza e 
desentupimento 
de bueiros, 
sarjetas, 
valetas e 
caneletas, 
realizar a roça 
das margens 
dos rios e nos 
acostamentos 
das estradas, 
escavar, tapar 
buracos, 
desobstruir 
estradas e 
caminhos, 
quebrar 
pavimentos, 
abrir e fechar 
valas, retirar 
entulhos, 
realizar 
serviços 
relativos a 
limpeza urbana 
em geral, 
obedecendo 

4739 Ser 9,95 47.153,05 Bianca 

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 47.153,05 (Quarenta e sete mil cento e cinquenta e três 
reais e cinco centavos). DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá 
validade por até 6 (seis) meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE 
EXECUÇÃO: Os serviços objeto da presente licitação, deverão ser executados, 
parceladamente, no município de Mariópolis – PR, de acordo com o cronograma a ser 
estabelecido pelos departamentos municipais, pelo período de até 6 (seis) meses 
(Vigência da Ata). DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) 
dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.00 – Departamento de Administração – 03.01 – 
Divisão de Administração – 04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços 
Administrativos – 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). 
05.01 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação – 
12.361.0011.2.011.000 – Fundo de Manutenção e desenvolvimento da educação básica – 
Fundeb 40% - 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (102). 
11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços 
Rodoviários – 26.782.0023.2.033 – Conservação e melhoramentos de estradas vicinais – 
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). Despesa 1197, 
1338, 1339. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: José Carlos Stanqueviski. 
Mariópolis, 05 de Novembro de 2021. Município de Mariópolis. Mario Eduardo Lopes 
Paulek - Prefeito Municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 91/2021 
 
PROCESSO Nº: 201/2021 
 
BJETO Aquisição de Cestas Básicas para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificações do edital e seus anexos. 
 
O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu representante legal, no 
uso de suas atribuições legais resolve: RETIFICAR os atos do Processo de Licitação nº 
201/2021, Pregão Eletrônico nº 91/2021, cujo objeto acima mencionado, motivado pela urgência 
na aquisição dos referidos itens do certame, resolve alterar e reduzir a data de abertura da 
disputa, na forma que segue: 

 
Fica retificado a data de abertura do processo 201/2021, alterando a data de: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09:00 do dia 29/11/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 do dia 29/11/2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09:15 do dia 29/11/2021. 
 
Passando a vigorar com a data de: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09:00 do dia 19/11/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14:00 do dia 19/11/2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14:15 do dia 19/11/20211. 
 

 A nova descrição encontra-se no edital retificado em 08/11/2021, que está disponível na 
página: www.pmp.pr.gov.br e licitações-e; 
 
Prevalecem mantidas as demais condições do edital. 

 
Palmas, 05 de novembro de 2021 

 
 
 
 

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 94/2021 
 
PROCESSO Nº: 208/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de fotolito, 
impressão, acabamento e material gráfico em geral, sob demanda, de acordo com as 
especificações do edital e seus anexos. 
 
O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu representante legal, no uso de 
suas atribuições legais resolve: RETIFICAR os atos do Processo de Licitação nº 208/2021, Pregão 
Eletrônico nº 94/2021, cujo objeto acima mencionado, motivado pela necessidade de melhoria no 
edital para uma maior transparência e esclarecimentos, decide alterar: 
 

 
1. Fica retificado no enunciado, descrição do valor total da licitação: 
Exclui-se R$ 4.227.578,40 (quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e 
oito reais e quarenta centavos). 
Passando a vigorar com a seguinte descrição; 
R$ 4.282.339,38 (quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e 
trinta e oito centavos) 

 
2. Mantenha-se descrição dos itens, valores unitários e valores totais, 

estipulados no anexo I.  
 
  

 A nova descrição encontra-se no edital retificado em 05/11/2021, que está disponível na 
página: www.pmp.pr.gov.br e licitações-e; 
 
A data de abertura e recebimento das propostas fica mantido para: 
 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 09:15 do dia 09/11/2021; 
 
Prevalecem mantidas as demais condições do edital. 
 
 

 
Palmas, 04 novembro 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU 
PREFEITO MUNICIPAL 
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 Edição nº 8010

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato Contrato Nº 138/2021. Pregão Eletrônico Nº 79/2021 - 
Processo N° 186/2021. PARTES: Município de Pato Branco e 
Filipe Lopes Boechat Elétrica. OBJETO: prestação de serviço de 
troca de entrada de energia trifásica (padrão COPEL), com o 
fornecimento de materiais, a ser realizado em algumas Escolas 
Municipais, CMEIs - Centros Municipais Educação Infantil, 
Centro de Musicalização e do Departamento de Merenda Escolar, 
atendendo às necessidades das Secretarias Municipais de 
Educação e Cultura e de Engenharia e Obras. VALOR: R$ 
114.964,99. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias. PAGAMENTO: 
Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a 
execução dos serviços com o Recebimento Definitivo, 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor 
e Fiscal do Contrato de Prestação de Serviços e pela Comissão 
Fiscalização e Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 07 
Secretaria Municipal de Educação 07.02 - Departamento 
Administrativo - 123610039.2.254000 Manutenção das 
Instituições de Ensino Fundamental - 3.3.90.39.00.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 
Despesa 2903 - Desdobramento 11717 - Fonte: 104 Educação 
25% sobre impostos. GESTOR: Secretária de Educação e Cultura 
Simone dos Santos Painim FISCAL: Valdair Fernando 
Madureira, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
Pato Branco 26 de Outubro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 72/2021- 
PROCESSO: 171/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futura e eventual confecção de impressos diversos, atendendo as 
necessidades de todos os Departamentos e Secretarias da 
Administração Municipal e ADJUDICO seus objetos para as 
empresas: A Vieira Serviços, inscrita no CNPJ nº 09.181.312/0001-
13, com o valor total de R$ 20.054,00; Ayer Felipe de Faria Neto, 
inscrita no CNPJ nº 21.183.741/0001-25, com o valor total de R$ 
4.000,00; F. Ricieri Participações Eireli, inscrita no CNPJ nº 
09.168.383/0001-86, com o valor total de R$ 190,00. Galzon Editora 
Grafica Ltda, inscrita no CNPJ nº 07.436.265/0001-86, com o valor 
total de R$ 278.251,70; Gráfica Benacchio e Comunicação Visual 
Eireli, inscrita no CNPJ nº 78.790.631/0001-49, com o valor total de 
R$ 9.342,98; Gráfica Planet Comércio e Impressão Ltda, inscrita no 
CNPJ nº 42.545.989/0001-69, com o valor total de R$ 9.000,00; Leila 
Aparecida Bonilha, inscrita no CNPJ nº 37.434.968/0001-36, com o 
valor total de R$ 17.780,00; Norte Indústria Gráfica Ltda, inscrita no 
CNPJ nº 18.486.182/0001-18, com o valor total de R$ 31.237,00; 
Optatec Impressão Digital Ltda, inscrita no CNPJ nº 
41.106.192/0001-00, com o valor total de R$ 2.624,00; Polimpressos 
Serviços Gráficos Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.292.313/0001-75, 
com o valor total de R$ 85.903,61; R.B. Comunicação Visual Eireli, 
inscrita no CNPJ nº 21.323.288/0001-86, com o valor total de R$ 
4.760,00; Vpflex Indústria Gráfica Ltda, inscrita no CNPJ nº 
17.613.727/0001-47, com o valor total de R$ 15.200,00; Vtprint 
Outdoor e Gráfica Eireli, inscrita no CNPJ nº 04.135.560/0001-04, 
com o valor total de R$ 20.001,00.  Pato Branco, 22 de Outubro de 
2021. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

     
      
      
 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ  
ERRATA 

ONDE SE LÊ: Portaria nº 1.254 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 22 de outubro de 2021. 

 
PASSA-SE LER: Portaria nº 1.275 

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 3 de novembro de 2021. 
ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.091, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021 

Abre crédito suplementar no exercício de 2021 no valor de R$ 2.684.196,00 
(dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil cento e noventa e seis reais). 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, “c”, ambos da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento na Lei nº 5.676, de 22 
de dezembro de 2020; 
 DECRETA:  
Art. 1º Abre crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.684.196,00 (dois milhões seiscentos e 
oitenta e quatro mil cento e noventa e seis reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS   

05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   

04 Administração   

04.128 Formação de Recursos Humanos   

04-128-0010 Administração de Recursos Humanos   

2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos   

3.3.90.40 - 000 (1833) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 61.650,00 

06 SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   

06.05 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO   

26 Transporte    

26.782 Transporte Rodoviário   

26.782.0021 Trânsito   

2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito   

3.3.90.40 – 509 (1955) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 62.546,00 

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   

07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   

12 Educação   

12.361 Ensino Fundamental   

12-361-0039 Manutenção do Ensino   

2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental   

3.3.90.30 – 104 (2899) Material de Consumo 750.000,00 

3.3.90.39 – 104 (2903) Outros Serviços de Terceiros – PJ 250.000,00 

4.4.90.52 – 104 (2906) Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 

12.365 Educação Infantil   

12-365-0039 Manutenção do Ensino   

2.095 Manutenção dos Centros de Educação Infantil   

3.3.90.30 – 103 (2924) Material de Consumo 750.000,00 

3.3.90.39 – 103 (2928) Outros Serviços de Terceiros – PJ 250.000,00 

4.4.90.52 – 103 (2932) Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

08.01 ATENÇÃO BÁSICA   

10 Saúde   

10.301 Atenção Básica   

10-301-0043 Manutenção da Saúde   

 
   

2.252 Manutenção da Estratégia saúde da família - ESF   

3.3.90.30 - 494 (2656) Material de Consumo 200.000,00 

08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   

10 Saúde   

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial   

10-302-0043 Manutenção da Saúde   

2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO   

3.3.90.30 - 000 (2722) Material de Consumo 100.000,00 

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER   

16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER   

27 Desporto e Lazer   

27.811 Desporto de Rendimento   

27-811-0041 Manutenção do esporte   

2.225 
Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e 
Part.de Jogos Oficiais 

  

3.3.90.33 - 000 (2452) Passagens e Despesas com Locomoção 60.000,00 

TOTAL 2.684.196,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar, de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos     
provenientes do cancelamento de dotação, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS   

05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO   

04 Administração   

04.123 Administração Geral   

04-123-0013 Controle Financeiro   

2.313 Manutenção das atividades do Departamento Financeiro   

3.3.90.30 – 000 (1769) Material de Consumo 21.650,00 

3.3.90.36 – 000 (1771) Outros Serviços de Terceiros - PF 30.000,00 

4.4.90.52 – 000 (1773) Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 

06 SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   

06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA   

15 Urbanismo   

15.451 Infraestrutura Urbana   

15-451-0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento   

2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto   

3.3.90.30 - 000 (1893) Material de Consumo 62.546,00 

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   

07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA   

12 Educação   

12.392 Ensino Fundamental   

12-392-0040 Promover a Cultura   

2.108 Manutenção do Departamento de Cultura   

4.4.90.51 - 000 (1972) Obras e Instalações 1.100.000,00 

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

08.01 ATENÇÃO BÁSICA   

10 Saúde   

10.301 Atenção Básica   

10-301-0043 Manutenção da Saúde   

2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS   

3.1.91.13 - 494 (2611) Obrigações Patronais 60.000,00 

2.332 Manutenção do Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade   

3.1.90.16 - 494 (2662) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 20.000,00 

3.3.90.39 - 494 (2666) Outros Serviços de Terceiros - PJ 70.000,00 

08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   

10 Saúde   

10.302 Atenção Básica   

 
   

10-302-0043 Manutenção da Saúde   

2.332 Manutenção do Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade   

3.1.90.16 - 494 (2669) Outras despesas variáveis - Pessoal Civil 50.000,00 

08.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   

10 Saúde   

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico   

10-303-0043 Manutenção da Saúde   

2.129 Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica   

3.3.90.32 - 000 (2827) Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 50.000,00 

4.4.90.52 - 000 (2832) Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   

10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   

23 Comércio e Serviços   

23.691 Promoção Comercial   

23-691-0027 Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias   

2.029 Manter Aeroporto   

3.3.90.39 - 000 (2242) Outros Serviços de Terceiros - PJ 300.000,00 

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   

11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA   

20 Agricultura   

20.606 Extensão Rural   

20-606-0029 Atividades da Secretaria de Agricultura   

1.123 Programa Asfalto no Campo   

3.3.90.30 - 000 (2267) Material de Consumo 400.000,00 

4.4.90.51 - 000 (2269) Obras e Instalações 100.000,00 

2.068 Programa Bovinotecnia   

3.3.90.30 - 000 (2276) Material de Consumo 300.000,00 

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER   

16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER   

27 Desporto e Lazer   

27.811 Desporto de Rendimento   

27-811-0041 Manutenção do esporte   

2.225 
Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e 
Part.de Jogos Oficiais 

  

3.3.90.30 - 000 (2451) Material de Consumo 60.000,00 

TOTAL 2.684.196,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  Gabinete da Prefeita em exercício do Município de 
Pato Branco, Estado do Paraná, em 5 de novembro de 2021.                     

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.050, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
 D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 2, Quadra 1672, localizado na Rua Pedro Kriger, no Município de Pato Branco, com área de 401,84m

2 

(quatrocentos e um metros e oitenta e quatro decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 18.939, do Cartório 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                   

ROBSON CANTU 
                                                                Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 

 
   

                                                           DECRETO Nº 9.051, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 
Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 3 Quadra 1672, localizado na Rua Pedro Kriger,  no Município de Pato Branco, com área de 360,58m

2 
(trezentos  

e sessenta metros e cinqüenta e oito  decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 18.940, do Cartório do 2º 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                            

                                             ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.052, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 7, Quadra 1631, localizado na Rua Jacob Gugelmin no Município de Pato Branco, com área de 365,41m

2 
( 

trezentos e sessenta e cinco e quarenta e um decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 17.585, do Cartório 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                  

                                                                    ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.053, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, o imóvel que menciona e dá outras 
providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 6, Quadra 1631, localizado na Rua Jacob Gugelmin no Município de Pato Branco, com área de 366,57m

2 
( 

trezentos e sessenta e seis metros  e cinqüenta e sete  decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 17.541, do 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                                                    

                                               ROBSON CANTU 
                                                           Prefeito Municipal 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 01/2021. Ata de Registro de Preços 

Nº 248/2021,Edital de Pregão Eletrônico Nº 30/2021, 

Processo Nº 69/2021. PARTES: Município de Pato Branco 

e Empório Realle Ltda – ME OBJETO:  A implantação de 

registro de preços para futura e eventual aquisição de 

gêneros alimentícios, atendendo as necessidades da 

Administração Pública Municipal. Conforme Lei 8.666, Art. 

65, II, “d” e justificativa apresentada pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, as partes pactuam 

recomposição de valor inicialmente contratado. As demais 

condições constantes da Ata permanecem vigentes e 

inalteradas. Pato Branco 4 de novembro de 2021.    

Robson Cantu– Prefeito - Rodrigo Farias dos Santos - 

Representante Legal. 

 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 70/2021- 
PROCESSO: 169/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futura e fracionada aquisição de órteses e Meios Auxiliares de 
Locomoção para atendimento aos pacientes cadastrados pelo Serviço 
de Reabilitação Física - Nível intermediário, para a população própria 
e referenciada junto ao Município de Pato Branco, integrantes da 7º 
Regional de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde 
e ADJUDICO seus objetos para a empresa: WC Comércio de Artigos 
Ortopédicos Ltda, inscrita no CNPJ nº 18.028.912/0001-37, com o 
valor total de R$ 305.875,00. Pato Branco, 18 de Outubro de 2021. 
Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 73/2021- 
PROCESSO: 172/2021. OBJETO: Implantação de registro de preços 
para futura e eventual prestação de serviços de sucção e esgotamento 
de fossas sépticas, transporte dos dejetos, através de caminhão 
específico para a realização do esgotamento da(s) fossa(s) e a correta 
destinação final na Estação de Tratamento de Efluentes - ETE da 
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar para pessoas de baixa 
renda, não atendidas pela concessionária do serviço de esgotamento 
sanitário, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e ADJUDICO seus objetos para a empresa: Jackline Paula 
Picolotto Kozak, inscrita no CNPJ nº 08.732.358/0001-10, com o 
valor total de R$ 84.780,00. Pato Branco, 19 de Outubro de 2021. 
Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 350/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 70/2021, PROCESSO Nº 
169/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para 
futura e fracionada aquisição de órteses e Meios Auxiliares de 
Locomoção para atendimento aos pacientes cadastrados pelo 
Serviço de Reabilitação Física - Nível intermediário, para a 
população própria e referenciada junto ao Município de Pato 
Branco, integrantes da 7º Regional de Saúde, atendendo as 
necessidades da Secretaria de Saúde. CONDIÇÕES DE 
ENTREGA, PRAZO E LOCAL: A aquisição dos produtos, objeto 
da presente licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será 
formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Município; 
A empresa contratada deverá efetuar a entrega do objeto solicitado, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota de Empenho. CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil, 
após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura com 
discriminação resumida da aquisição ou serviço realizado e 
número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas 
e esteja atestada pelo gestor e fiscal do contrato, bem como, pela 
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 2771-11728. GESTOR: Secretária Municipal 
de Saúde, Liliam Cristina Brandalise. FISCAL: a Fisioterapeuta, 
Rafaela Carbonari Fogolari. Ata de Registro de Preços n.º 
350/2021. Partes: Município de Pato Branco e WC Comércio de 
Artigos Ortopédicos Ltda, com o valor total de R$ 305.875,00. 
Pato Branco, 18 de Outubro de 2021. Robson Cantu – Prefeito. 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 351/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 73/2021, PROCESSO Nº 
172/2021. OBJETO: Implantação de registro de preços para futura 
e eventual prestação de serviços de sucção e esgotamento de fossas 
sépticas, transporte dos dejetos, através de caminhão específico 
para a realização do esgotamento da(s) fossa(s) e a correta 
destinação final na Estação de Tratamento de Efluentes - ETE da 
Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar para pessoas de 
baixa renda, não atendidas pela concessionária do serviço de 
esgotamento sanitário, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. CONDIÇÕES DE ENTREGA, 
PRAZO E LOCAL: A prestação dos serviços, objeto da licitação, 
será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através 
de Nota de Empenho, que indicará os locais de execução. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados 
até o 15º (décimo quinto) dia útil, após a execução do serviço 
solicitado, mediante emissão do recibo de Recebimento Definitivo, 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor, 
Fiscal da Ata de Registro de Preços e pela Comissão de 
Fiscalização e Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 2330-12112; 2363-12119; 2418-12122; 
2419-12123. GESTOR: Secretária Municipal de Meio Ambiente, 
Keli Starck. FISCAL: Chefe da Divisão de Arborização de 
Controle Sanitário Jonas Galeazzi Borges. Ata de Registro de 
Preços n.º 351/2021. Partes: Município de Pato Branco e Jackeline 
Paula Picolotto Kozak, com o valor total de R$84.780,00. Pato 
Branco, 19 de Outubro de 2021. Robson Cantu – Prefeito. 

Edital de Convocação 

7ª Região Tradicionalista do MTG/PR 

 

Convocamos todos os tradicionalistas para no dia 05 de novembro de 2021, na sede do 
CTG Tarca Nativista, na Rua Lidio Guerra,570, as 19:00h,formar a COORDENADORIA DA 
7ª REGIÃO TRADICIONALISTA DO MTG/PR,que tem por objetivo a coordenação das 
entidades  tradicionalistas filiadas ao Movimento Tradicionalista Gaúcho do 
Paraná,MTG/PR com sede nos municípios( Vitorino,Pato 
Branco,Mariópolis,Clevelândia,Palmas,Coronel Domingos Soares e Honório Serpa) que 
compõe a  base  territorial e preservar o núcleo da formação gaúcha e a filosofia do 
movimento tradicionalista, decorrente da sua  Carta de Princípios, firmada como 
claúsula pétrea do Estatuto do MTG/PR, bem como a promoção e o apoio às atividades 
culturais e sociais,segundo o Estatuto e o Regulamento Geral do MTG/PR. 

 

Rudinei Krassota 

Coordenador 7ª.RT. 
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MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO Nº 277/2021 

REGULAMENTA A REDE DE ATENÇÃO E 
PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE 
CLEVELÂNDIA– PARANÁ. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA MARTINS LOSI, no 
isso de suas atribuições leais, previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, 

 
Considerando a Lei Municipal n°2.067/2007, que dispõe sobre a política 

municipal dos direitos da criança e do adolescente no Município de Clevelândia; 
 
Considerando a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: “formalizar a rede Atenção e Proteção para facilitar e garantir a participação nas 
reuniões de discussões e elaboração de fluxos de representantes de todos os serviços”; 

 
Considerando o Plano Municipal para a Infância e Adolescência de Clevelândia  

– período 2019-2024. 
 
Considerando a Lei 13.431/17, que estabelece o Sistema de Garantia de 

direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. 

Considerando que o Decreto 9.603/18, em seu art. 9º inciso II, 

§ 1º dispõe a escuta especializada dentre os procedimentos possíveis do atendimento 
intersetorial; 

Considerando que o Decreto Presidencial nº 9.603/18 regulamenta a Lei nº 
13.431/17, que estabelece o sistema de garantias de direito da criança e do adolescente 
vítima ou testemunha de violência, reiterando que a criança e o adolescente são sujeitos de 
direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que devem receber proteção 
integral. 

Considerando que o Decreto Presidencial nº 9.603/18, especifica que o sistema 
de garantia de direitos intervirá nas situações de violência contra crianças e adolescentes 
com a finalidade de mapear as ocorrências das formas de violência e suas particularidades 
no País. 

 

Considerando que o Decreto Presidencial nº 9.603/18, afirma que é preciso 
prevenir, fazer cessar e evitar a reiteração da violência, promovendo o atendimento de 
crianças e adolescentes para minimizar as sequelas da violência sofrida, bem como garantir 
a reparação integral de seus direitos. 

Considerando a Lei 13.431/17, que define ser a escuta especializada um 
procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da 
saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, com o objetivo 
de assegurar o acompanhamento da vítima em suas demandas, na perspectiva de 
superação das consequências da violação sofrida, inclusive no âmbito familiar. Deve-se 
limitar estritamente ao necessário para o cumprimento da finalidade de proteção. 

Considerando que nas políticas intersetoriais é imprescindível que haja 
integração dos serviços e o estabelecimento de fluxo de atendimento, sendo que os 
atendimentos devem ser realizados de maneira articulada; não havendo a superposição de 
tarefas; necessária a prioridade na cooperação entre os entes; exigindo a fixação de 
mecanismos de compartilhamento das informações; e a definição do papel de cada 
instância/serviço e do profissional de referência que supervisionará as atividades. 

 
 

Considerando que o Decreto presidencial  fixou o prazo de 180 dias, a partir de 
sua publicação para a criação, preferencialmente no âmbito dos conselhos de direitos das 
crianças e adolescentes, de um Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de 
Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. 

DECRETA 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Rede de Atenção e Proteção Social de 
Clevelândia-PR. 

Art. 2° A Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia, com base nas 
disposições legais, articula ações integradas, intersetoriais entre os serviços/instituições, para 
prevenir e intervir diante das situações de violação dos direitos de seus usuários. 

Art. 3º A Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia, tem caráter 
mediador, consultivo, articulador e propositivo da promoção das políticas públicas voltadas a 
toda a população, objetivando preservar a garantia de direitos, atender adequadamente o 
público, implementar mecanismos de comunicação e formalizar fluxos de encaminhamentos.  

Art. 4º A Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia, constituída por 
serviços das políticas de educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, segurança, 
trabalho, governamentais e não governamentais, bem como dos demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos, que por meio de seus profissionais devem articular ações no sentido de 
garantir os direitos dos usuários.   

Parágrafo único. A Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia é uma 
rede intersetorial, composta por diversas políticas públicas e demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direito, não havendo hierarquia na composição e condução da mesma.      

Art. 5º A estrutura da Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia é 
composta por: 

I -  Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia: composta por todos os 
trabalhadores que atuam nos diferentes serviços que atendem a população do Município de 
Clevelândia, conforme o art.4º deste Decreto, indicados por seus respectivos gestores por meio 
de ofício . 

II – Plenária: composta por membros presentes, representantes dos órgãos 
governamentais e não governamentais que prestam serviço à população do Município de 
Clevelândia; 

III - Mesa Diretiva: composta por Coordenador(a), Vice-coordenador(a), 
Secretário(a) e Vice-Secretário(a); 

IV - Núcleos Temáticos: composição e temas serão definidos pela Plenária da 
Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia, em regimento Interno. 

§1º A mesa diretiva será eleita pela Plenária da Rede de Atenção e Proteção 
Social de Clevelândia entre os representantes dos Gestores municipais das políticas de 
educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, trabalho em reunião plenária da Rede, os 
quais deverão fornecer estrutura administrativa e institucional necessária para o funcionamento 
da Rede de Atenção e Proteção Social, conforme definição do Regimento Interno da mesma. 

§2º O Mandato da mesa diretiva será de um ano, permitida uma recondução 
consecutiva e/ou reconduções alternadas.   

§3º O Núcleos Temáticos terão coordenadores que serão eleitos entre seus 
participantes.  

Art. 6º A função de membro da Rede de Atenção e Proteção Social, é considerada 
de interesse público relevante, não será remunerada, devendo o representante prestar 
informações sobre as demandas e encaminhamentos da Rede de Atenção e Proteção Social 
de Clevelândia, aos seus representados, garantindo assim a participação efetiva nas reuniões 
ordinárias, extraordinárias e de núcleos temáticos. 

 
 

Art. 7º A Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia poderá elaborar 
documentos e/ou instrumentos que facilitem a comunicação, orientação e encaminhamentos 
realizados entre os serviços, respeitando os protocolos e fluxos internos de cada serviço.  

Art. 8º A Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia poderá a qualquer 
tempo elaborar, alterar ou extinguir seus instrumentais.  

Art. 9º Os instrumentais e/ou documentos serão discutidos e elaborados pelos 
Núcleos Temáticos, e apreciados pela Plenária Geral da Rede de Atenção e Proteção Social 
de Clevelândia. 

Art. 10. A Ficha de Referência e Contra referência é instrumento de comunicação 
e encaminhamento, referendada pelos Conselhos Municipais, sendo vedada sua alteração sem 
prévia análise da Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia. 

Art. 11. Os protocolos e fluxos da Rede são instrumentos de organização e 
padronização dos encaminhamentos entre os serviços de cada política, os quais poderão ser 
elaborados e/ou extintos conforme a demanda apresentada pela Rede de Atenção e Proteção 
Social de Clevelândia.  

Art. 12. Os protocolos serão apresentados em forma de fluxogramas com as 
devidas descrição de cada processo. 

Art. 13. O funcionamento da Rede de Atenção e Proteção Social de Clevelândia, 
como frequência de reuniões, locais, horário entre outros serão disciplinados em Regimento 
Interno elaborado pela Mesa Diretiva e aprovado pela Plenária da referida Rede. 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15. Revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
  PREFEITA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



   DIÁRIO DO SUDOESTE
                    6 e 7 de novembro de 2021Publicações legaisB8

 Edição nº 8010


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	classificados  6 e 7 de novembro  de 2021 Edição 8010
	03
	04
	05
	06

	editais 6 e 7 novembro 2021 edicao 8010

